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1.

Η οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών αφορά και τα παιχνίδια που
πωλούνται μέσω διαδικτύου;
Αυτή η οδηγία ισχύει και για τα παιχνίδια που πωλούνται μέσω διαδικτύου. Οι
προειδοποιήσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες στους καταναλωτές πριν αγοράσουν το
παιχνίδι. Αν ο καταναλωτής παραγγείλει το παιχνίδι μέσω ενός ιστότοπου, οι
προειδοποιήσεις πρέπει να είναι γραμμένες στην γλώσσα που χρησιμοποιείται στον εν λόγω
ιστότοπο. Aν το περιεχόμενο του ιστότοπου παρέχεται σε αρκετές γλώσσες, οι
προειδοποιήσεις πρέπει να είναι ευδιάκριτες από τους καταναλωτές στη γλώσσα του
ιστότοπου που χρησιμοποιούν.
Κατά την πώληση των παιχνιδιών μέσω διαδικτύου, συνίσταται να παρουσιάζονται τα
παιχνίδια κατά τέτοιο τρόπο ώστε η σήμανση CE να είναι ορατή στις αρχές εποπτείας της
αγοράς, στην οποία απευθύνεται.
2. Τα βιβλία με οσφρητικές ουσίες υπόκεινται στην οδηγία για την ασφάλεια
παιχνιδιών;
Εξαρτάται από την κατηγορία του βιβλίου. Tα αναγνωστικά δεν θεωρούνται παιχνίδια και
συνεπώς δεν υπόκεινται στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών αλλά στην οδηγία για τη
γενική ασφάλεια των προϊόντων (ΓΑΠ). Για να μάθουμε κατά πόσο ένα βιβλίο εμπίπτει στο
πεδίο εφαρμογής της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, είναι βασικό να εξακριβώσουμε
καταρχάς εάν είναι παιχνίδι.
Υπάρχει ένα έγγραφο οδηγιών της ΕΕ σχετικά με τα βιβλία και τα παιχνίδια για τα παιδιά, το
οποίο βρίσκεται εδώ:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm.
3. Oι σχολικές τσάντες αρκουδάκια και τα σχολικά είδη υπόκεινται στην οδηγία
για την ασφάλεια παιχνιδιών; Υπάρχει κάποιο έγγραφο τεχνικής
καθοδήγησης που να παρέχει συγκεκριμένα παραδείγματα οριακών
προϊόντων που μπορεί να θεωρηθούν ως παιχνίδια ή όχι;
To πεδίο εφαρμογής της οδηγίας ισχύει για «προϊόντα που έχουν σχεδιαστεί ή προορίζονται,
αποκλειστικά ή όχι, για παιχνίδι από παιδιά ηλικίας κάτω των 14 ετών». O όρος
«αποκλειστικά ή όχι» προστέθηκε για να αποσαφηνίσει ότι το προϊόν δεν είναι απαραίτητο
να προορίζεται μόνο για παιχνίδι, αλλά ενδέχεται να έχει και άλλες λειτουργίες. Για
παράδειγμα, ένα μπρελόκ με ένα αρκουδάκι ή ένας υπνόσακος σε μορφή μαλακού
παραγεμισμένου παιχνιδιού θεωρούνται παιχνίδια. Οι σχολικές τσάντες αρκουδάκια και τα
Από τις εκδηλώσεις σχετικά με την ασφάλεια των παιχνιδιών που διοργανώθηκαν από την TIE και με
τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Κροατία και Μπενελούξ, καθώς και τα
διαδικτυακά σεμινάρια για εταιρείες στην Ουγγαρία και τη Σλοβακία.
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σχολικά είδη συνεπώς είναι πολύ πιθανό να εμπίπτουν σε αυτή την κατηγορία, αλλά κρίνεται
πάντα απαραίτητο κάθε περίπτωση να αξιολογηθεί χωριστά.

Το κύριο πρόβλημα με αυτό τον ορισμό είναι η έννοια του «να χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο
παιχνιδιού» ή «αξία παιχνιδιού». Σχεδόν τα πάντα έχουν αξία παιχνιδιού για ένα παιδί, αλλά
αυτό δεν σημαίνει ότι κάθε αντικείμενο εμπίπτει στον ορισμό του παιχνιδιού. Για να
θεωρηθεί παιχνίδι για τους σκοπούς της οδηγίας, η αξία παιχνιδιού πρέπει να επισημαίνεται
συγκεκριμένα από τον κατασκευαστή. Ωστόσο η ευλόγως αναμενόμενη χρήση ενός
προϊόντος υπερισχύει της δήλωσης του κατασκευαστή όσο αφορά την προηγούμενη χρήση.
Αν ο κατασκευαστής δεν χαρακτηρίσει το προϊόν ως παιχνίδι, πρέπει να είναι σε θέση να
υποστηρίξει αυτό τον ισχυρισμό.
Το έγγραφο καθοδήγησης 4 αναφέρει περαιτέρω ενδεικτικά κριτήρια που πρέπει να
λαμβάνονται υπόψη κατά τη λήψη απόφασης για την κατηγοριοποίηση ενός προϊόντος ως
παιχνίδι. Η παράγραφος 1.2.1 του επεξηγηματικού έγγραφου καθοδήγησης σχετικά με την
ασφάλεια παιχνιδιών εμπεριέχει επίσης χρήσιμες πληροφορίες επ' αυτού. Αμφότερα τα
έγγραφα διατίθενται εδώ:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm.
4. Είναι τα φθηνότερα παιχνίδια λιγότερο ασφαλή;
Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή και να έχουν
συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως της τιμής τους.
5. Είναι αλήθεια ότι τα παιχνίδια που έχουν κατασκευαστεί από φυσικά υλικά
είναι ασφαλέστερα;
Όλα τα παιχνίδια που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή και να έχουν
συμμορφωθεί με την ισχύουσα νομοθεσία, ανεξαρτήτως των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν.
Τα φυσικά υλικά ενδέχεται να εμπεριέχουν χημικές ουσίες που έχουν απαγορευτεί ή
περιοριστεί από την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών.
6. Αν κάποιος μεταβάλλει ένα παιχνίδι, θεωρείται κατασκευαστής;
Εάν ένας εισαγωγέας ή διανομέας μεταποιήσει το προϊόν με αποτέλεσμα να αλλάξει τη
συμμόρφωσή του, αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του κατασκευαστή και είναι
υπεύθυνος για τη συμμόρφωση του προϊόντος. Δεν είναι υποχρεωμένος να δώσει στοιχεία
στις τελωνειακές αρχές αν δε του ζητηθούν αλλά πρέπει να διασφαλίσει ότι διαθέτει
ενημερωμένο τεχνικό φάκελο με τις τροποποιήσεις που έχουν συντελεστεί στο παιχνίδι.
7. Μια εταιρεία που διαθέτει το δικό της εμπορικό σήμα αλλά επίσης εισάγει
προϊόντα που κατασκευάζονται στην Κίνα, µε διαφορετική εμπορική
ονομασία, θεωρείται διανομέας των προϊόντων αυτών;
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Μια εταιρεία που εισάγει ένα παιχνίδι με διαφορετικό από το δικό της εμπορικό σήμα
σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών θεωρείται εισαγωγέας. Η εταιρεία ή το
άτομο που κατασκευάζει το παιχνίδι είναι ο κατασκευαστής. Μια νομική συμφωνία θα
βοηθούσε στη διαλεύκανση του θέματος.
8. Εξακολουθεί ένας κατασκευαστής να θεωρείται υπεύθυνος για ένα παιχνίδι
που διέθεσε στην αγορά 19 χρόνια πριν;
Ο κατασκευαστής είναι πάντα υπεύθυνος για ένα παιχνίδι που διέθεσε στην αγορά.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών προβλέπει μια μεταβατική
περίοδο, που σημαίνει ότι τα παιχνίδια που συμμορφώνονται με την παλιά οδηγία 88/378
μπορεί να διατίθενται ακόμη στην αγορά εάν τοποθετήθηκαν στην αγορά (με άλλα λόγια
κατέστησαν διαθέσιμα για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ) πριν την έναρξη ισχύος των
νέων προϋποθέσεων (20 Ιουλίου 2011 για το μεγαλύτερο μέρος των απαιτήσεων, και 20
Ιουλίου 2013 για τις χημικές απαιτήσεις). Η διάθεση αφορά κάθε προσφορά του προϊόντος
για διανομή, κατανάλωση ή χρήση στην Κοινότητα στο πλαίσιο μιας εμπορικής
δραστηριότητας. Επομένως τα παιχνίδια που συμμορφώνονται με την παλιά οδηγία μπορεί
να παραμείνουν στην αγορά και να προσφέρονται σε οποιοδήποτε στάδιο της αλυσίδας
εφοδιασμού, εφόσον έχουν διατεθεί στην αγορά πριν από τις 20 Ιουλίου 2011/2013.
Ωστόσο αν έχουν περάσει πολλά χρόνια, ενδέχεται το υλικό των παιχνιδιών να κατεστράφη
εξαιτίας των συνθηκών αποθήκευσης ή της φυσικής φθοράς που επέρχεται με την πάροδο
του χρόνου. Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί ότι τα παιχνίδια εξακολουθούν να είναι
ασφαλή και οι φορείς υποχρεούνται να μεριμνήσουν ώστε να μη θέσουν σε κίνδυνο τη
συμμόρφωση των παιχνιδιών κατά τα στάδια μεταφοράς και αποθήκευσης τους.
9. Ένας εισαγωγέας που υποχρεούται να επισυνάψει οδηγίες στην τοπική
γλώσσα θεωρείται συνεπώς κατασκευαστής;
Η προσθήκη ετικετών στη συσκευασία προϊόντων λιανικής δε συνιστά τροποποίηση του
προϊόντος και κατά συνέπεια ο εισαγωγέας δε θα θεωρηθεί κατασκευαστής. Ο εισαγωγέας
θεωρείται κατασκευαστής εάν τροποποιήσει το παιχνίδι με τρόπο που μπορεί να επηρεάσει
τη συμμόρφωσή του, όπως αλλαγές στα υλικά, το χρώμα ,την ηλικιακή ταξινόμηση κλπ , ή αν
διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά υπό την επωνυμία του ή το εμπορικό του σήμα.
10. Μπορεί ο εισαγωγέας ή ο διανομέας να μεταφράσει τους τεχνικούς φακέλους;
Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών, μόνο ο κατασκευαστής οφείλει να
προσκομίσει μετάφραση των σχετικών τμημάτων του τεχνικού φακέλου στη γλώσσα ενός
κράτους μέλους κατόπιν αιτιολογημένης αίτησης από την εποπτεύουσα αρχής της αγοράς
του εν λόγω κράτους μέλους.
11. Ο εισαγωγέας ή ο διανομέας έχει ευθύνη σχετικά την μετάφραση των
οδηγιών;
Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών, ο εισαγωγέας οφείλει να διασφαλίσει
ότι το παιχνίδι συνοδεύεται από οδηγίες και πληροφορίες ασφάλειας σε γλώσσα ή γλώσσες
εύκολα κατανοητές από τους καταναλωτές, όπως καθορίζεται από το ενδιαφερόμενο κράτος
μέλος. Συνεπώς ένας εισαγωγέας ή διανομέας έχει ευθύνη για τη μετάφραση των οδηγιών.
12. Μπορούν οι διανομείς να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο;
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Σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών οι κατασκευαστές δεν υποχρεούνται
να προσκομίσουν τον τεχνικό φάκελο σε οποιοδήποτε άλλον φορέα. Μόνο οι αρχές των
κρατών μελών έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο. Μετά από αιτιολογημένη
αίτηση από κάποια αρχή, ο διανομέας οφείλει να προσκομίσει αυτές τις πληροφορίες και
συνεπώς να ζητήσει από τον κατασκευαστή να δώσει τον τεχνικό φάκελο στις αρχές.
13. Aν κάποια εταιρεία παρασκευής που βρίσκεται στο εξωτερικό διακόψει τη
λειτουργία της, ο εισαγωγέας φέρει ευθύνη; Τι θα συμβεί αν υπό αυτές τις
συνθήκες ζητηθεί επισήμως από τον εισαγωγέα να προσκομίσει τον τεχνικό
φάκελο αλλά δεν υπάρχουν αρχεία αφού ο προμηθευτής δεν υπάρχει πλέον;
Ο εισαγωγέας έχει μια σειρά υποχρεώσεων και συνεπώς φέρει ευθύνη , μεταξύ άλλων, αν δεν
ανταποκριθεί στις ακόλουθες απαιτήσεις.
Ο εισαγωγέας πρέπει να διασφαλίσει ότι ο κατασκευαστής έχει τον τεχνικό φάκελο και ότι
μπορεί να καταστεί διαθέσιμος κατόπιν αίτησης, για 10 έτη αφού το τελευταίο παιχνίδι έχει
διατεθεί στην αγορά. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί αν ο εισαγωγέας προμηθευτεί μια δήλωση
από τον κατασκευαστή που να βεβαιώνει ότι διαθέτει τον τεχνικό φάκελο.
Σε περίπτωση που ο εισαγωγέας έχει επισκεφτεί τον κατασκευαστή στο παρελθόν, θα έχει
καταγραφεί στα αρχεία και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως απόδειξη της σχέσης τους στο
φορέα εφαρμογής και πιθανώς να αποποιηθεί της ευθύνης του κατά τρόπο εφικτό. Αν ο
τεχνικός φάκελος δεν δύναται να προσκομισθεί, η αρχή θα εκδώσει μια τυπική μη
συμμόρφωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε διορθωτικές ενέργειες. Ο εισαγωγέας οφείλει,
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματός από την αρμόδια εθνική αρχή, να προσκομίσει στην εν
λόγω αρχή όλες τις πληροφορίες και τα τεκμήρια που απαιτούνται για να αποδειχθεί η
συμμόρφωση του παιχνιδιού σε γλώσσα εύκολα κατανοητή από την αρχή αυτή. Οφείλουν να
συνεργαστούν με την εν λόγω αρχή, κατόπιν αιτήσεώς της, για όποια ενέργεια έχει ληφθεί
για την εξάλειψη των κινδύνων από τα παιχνίδια που έχουν διατεθεί στην αγορά.
14. Μπορεί ένας εισαγωγέας να συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ;
Ο κατασκευαστής οφείλει να συντάσσει τη δήλωση συμμόρφωσης. Ωστόσο, αν ο
κατασκευαστής, µε γραπτή εντολή, διόρισε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο, ο
εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος δύναται να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης. Aν ο
εισαγωγέας έχει διοριστεί ως εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος από τον κατασκευαστή, τότε,
υπό αυτές τις συνθήκες, μπορεί να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης.
15. Kάθε εισαγόμενο παιχνίδι πρέπει να φέρει το όνομα και τη διεύθυνση του
εισαγωγέα, ή αρκεί η αναγραφή του ονόματος και της διεύθυνσης του
εισαγωγέα στο σύνολο του αποθέματος (στο εμπορευματοκιβώτιο) πριν τη
διάθεση του στην αγορά;
Οι εισαγωγείς πρέπει να αναγράφουν την καταχωρισμένη εμπορική επωνυμία τους ή το
καταχωρισμένο εμπορικό σήμα τους και τη διεύθυνση επικοινωνίας τους σε κάθε παιχνίδι ή,
όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, στη συσκευασία του ή σε κάποιο συνοδευτικό έγγραφο.
Ο διανομέας δεν υποχρεούται να προσθέσει το όνομα του ή τη διεύθυνση του αλλά οφείλει να
ελέγξει αν το όνομα και η διεύθυνση του κατασκευαστή και του εισαγωγέα (εάν διατίθενται)
βρίσκονται εκεί. Αν ο διανομέας αντιληφθεί ότι οι εν λόγω φορείς δεν έχουν προσθέσει το
όνομα και η διεύθυνση τους , οφείλει να τους ενημερώσει ότι το προϊόν δεν έχει
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συμμορφωθεί με την οδηγία, και δεν πρέπει να διαθέσει το παιχνίδι στην αγορά έως ότου
συμμορφωθεί.
16. Αν ο εισαγωγέας ενός πακέτου με παιχνίδια προερχόμενος από την Κίνα έχει
μόνο τη δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ στα αγγλικά ή τα κινέζικα, μπορούν οι
αρχές να μην αποδεχτούν την εισαγωγή διότι δεν είναι στη γλώσσα του
μέλους κράτους της ΕΕ;
Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ πρέπει να είναι μεταφρασμένη στη γλώσσα ή στις γλώσσες που
απαιτούν τα κράτη μέλη στην αγορά των οποίων διατίθεται το παιχνίδι. Αυτό σημαίνει ότι οι
τοπικές αρχές μπορούν πράγματι να μην αποδεχτούν την εισαγωγή αν η δήλωση
συμμόρφωσης είναι μόνο στα αγγλικά ή τα κινέζικα και όχι στην τοπική γλώσσα. Εφόσον
υπόκειται στην ευθύνη του κατασκευαστή να συντάξει τη δήλωση συμμόρφωσης, ο
εισαγωγέας δε δύναται να μεταφράσει το έγγραφο παρά μόνο αν ορισθεί εξουσιοδοτημένος
αντιπρόσωπος του κατασκευαστή.
Η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ και στις 23 γλώσσες των κρατών μελών είναι διαθέσιμη στον
ακόλουθο ιστότοπο της Επιτροπής
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm.
17. Αν επιθυμούμε να συνδυάσουμε δυο παιχνίδια από δυο διαφορετικούς
προμηθευτές σε ένα πακέτο που φέρει το εμπορικό σήμα της εταιρείας μας,
που θα εμπεριέχεται ο τεχνικός φάκελος του συνόλου;
Το άρθρο 8 της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών υποδεικνύει ότι ένας εισαγωγέας ή
διανομέας θεωρείται κατασκευαστής και υπόκειται στις υποχρεώσεις του κατασκευαστή
βάσει του άρθρου 4 όταν διαθέτει ένα προϊόν στην αγορά με την επωνυμία ή το εμπορικό του
σήμα του ή τροποποιεί ένα παιχνίδι που έχει ήδη διατεθεί στην αγορά κατά τέτοιο τρόπο
ώστε ενδέχεται να επηρεαστεί η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις. Κατά συνέπεια,
τον τεχνικό φάκελο των δυο παιχνιδιών διατηρεί η εταιρεία που φέρει το εμπορικό της σήμα
στο πακέτο.
18. Δύναται ο τεχνικός φάκελος να καταρτιστεί και να παραδοθεί σε ηλεκτρονική
μορφή;
Δεν υπάρχουν προϋποθέσεις στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών ως προς τη μορφή
του συντασσόμενου τεχνικού εγγράφου. Συνεπώς οι κατασκευαστές μπορούν να επιλέξουν
μεταξύ ηλεκτρονικής ή έντυπης μορφής. Κατά την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών, είναι
συνήθης πρακτική η χρήση ηλεκτρονικών αντιγράφων της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΚ με τις
αρχές εποπτείας της αγοράς, να τις αποδέχονται χωρίς προβλήματα.
19. Σε ποιες περιπτώσεις οι αρχές ζητάνε τον τεχνικό φάκελο; Είναι αναγκαίος
για κάθε προϊόν που πωλείται στην Ευρώπη; Συμπεριλαμβάνονται και οι
εκθέσεις δοκιμών; Πόσο καιρό διαθέτει η εταιρεία για να παρουσιάσει τις
πληροφορίες;
Οι αρχές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τον τεχνικό φάκελο κάθε προϊόντος ή των σχετικών
τμημάτων του. Αυτός εμπεριέχει τις εκθέσεις δοκιμών. Οι αρχές του κράτους μέλους θα
ζητήσουν να δουν τα τεκμήρια όταν υπάρχει αμφιβολία για τη συμμόρφωση του προϊόντος.
Ο τεχνικός φάκελος πρέπει να προσκομισθεί στην εποπτεύουσα αρχή εντός 30 ημερών, εκτός
αν δικαιολογείται συντομότερη προθεσμία λόγω σοβαρού και άμεσου κίνδυνου. Η χρονική
περίοδος μπορεί να παραταθεί αν υπάρχουν σοβαροί λόγοι.
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20. Πως μπορούμε να διασφαλίσουμε ότι οι Κινέζοι παίκτες στην αλυσίδα
εφοδιασμού ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις; Ποιες είναι οι ευθύνες του
εισαγωγέα σε περίπτωση μη συμμόρφωσης;
Τόσο το γενικό επεξηγηματικό έγγραφο καθοδήγησης όσο και το έγγραφο οδηγιών του
τεχνικού φάκελου διατίθενται στα Κινέζικα, βοηθώντας τους Κινέζους παίκτες να
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις. Ένας εισαγωγέας που θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα
παιχνίδι που διέθεσαν στην αγορά δεν συμμορφώνεται με τη σχετική νομοθεσία της ΕΕ
οφείλει να λάβει αμέσως τα αναγκαία διορθωτικά μέτρα ώστε το παιχνίδι να συμμορφωθεί,
αποσύροντας το ή ανακαλώντας το, κατά περίπτωση. Επιπλέον, όταν το παιχνίδι συνιστά
κίνδυνο, ο εισαγωγέας οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τις αρμόδιες εθνικές αρχές των κρατών
μελών στις οποίες διατέθηκε το παιχνίδι. Πρέπει να προσκομίσουν στοιχεία, ιδιαιτέρως, όσο
αφορά τη μη συμμόρφωση και τυχόν διορθωτικά μέτρα που έχουν ληφθεί.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Παιχνιδιών (Toy Industries of Europe)
διεξάγουν επίσης πολλές εκστρατείες ενημέρωσης σχετικά με την οδηγία για την ασφάλεια
παιχνιδιών στην Κίνα, ώστε να διασφαλίσουν ότι οι τοπικοί οικονομικοί φορείς γνωρίζουν
και συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις.
21. Ως διανομείς, δεχόμαστε ειδοποίηση για ένα παιχνίδι που προμηθεύουμε από
το σύστημα RAPEX: Πρέπει να λάβουμε μέτρα ή να περιμένουμε να λάβει
μέτρα ο κατασκευαστής;
Όταν ένας διανομέας θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει ότι ένα παιχνίδι δεν συμμορφώνεται με
τις απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στην οδηγία (συμπεριλαμβάνοντας ασφαλώς αν
αυτό οφείλεται σε ειδοποίηση από το σύστημα RAPEX),δεν θα διαθέσει το παιχνίδι στην
αγορά μέχρι αυτό να συμμορφωθεί. Σε περίπτωση που ο διανομέας αντιληφθεί ότι το
παιχνίδι συνιστά κίνδυνο, θα ενημερώσει τον κατασκευαστή ή τον εισαγωγέα, καθώς και τις
αρχές εποπτείας της αγοράς. Αυτό σημαίνει ότι ο διανομέας δεν είναι απαραίτητο να
αναμένει τυχόν μέτρα από τις αρχές ή τον κατασκευαστή αν υποπτεύεται ότι είναι
επικίνδυνο για την ασφάλεια.
22. Σε ποιους κανόνες οφείλουν να συμμορφώνονται τα παιχνίδια με οπτικές
ακτινοβολίες όπως τα παιχνίδια λέιζερ;
Το πρότυπο EN62115 σχετικό με την ασφάλεια των ηλεκτρονικών παιχνιδιών υποδεικνύει
ότι οι LED στα παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις EN60825-1 για λέιζερ
πρώτης κατηγορίας.
23. Ποιες είναι οι μικροβιολογικές προϋποθέσεις για τον πηλό προπλασμάτων;
Υπάρχει ένα πρωτόκολλο από τους κοινοποιημένους οργανισμούς το οποίο αντιμετωπίζει το
ζήτημα της μικροβιολογικής δραστηριότητας στα παιχνίδια. Μπορείτε να αποκτήσετε
πρόσβαση μέσω της ακόλουθης ιστοσελίδας :
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/recommendations/index_en.htm.
Το έγγραφο αυτό παρέχει οδηγίες ως προς τη διασφάλιση της μικροβιολογικής ασφάλειας
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υποχρεωτική αξιολόγηση της ασφάλειας, ιδιαιτέρως
όταν υπάρχουν στα παιχνίδια υλικά με βάση το νερό (π.χ υγρά για σαπουνόφουσκες,
δαχτυλομπογιές).
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24. Είμαι ένας μικρός παραγωγός ξύλινων παιχνιδιών. Αν εφαρμόσω μια
χρωστική ουσία η οποία δεν συμμορφώνεται με το EN 71-3 και κατόπιν
τοποθετήσω επάνω λίγο βερνίκι που συμμορφώνεται με το EN 71-3, το
παιχνίδι πληροί τις απαιτήσεις;
Οι οριακές τιμές μετανάστευσης σύμφωνα με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών και το
πρότυπο EN 71-3 δεν εφαρμόζονται σε παιχνίδια ή συστατικά αυτών τα οποία, εξαιτίας της
προσβασιμότητας, της λειτουργίας, του όγκου ή της μάζας τους, αποκλείουν σαφώς
οποιονδήποτε κίνδυνο από μύζηση, γλείψιμο, κατάποση ή παρατεταμένη επαφή με το δέρμα
όταν χρησιμοποιούνται με τον τρόπο που προβλέπεται στο άρθρο 10 παράγραφος 2 πρώτο
εδάφιο της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών. Συνεπώς η κατάσταση την οποία
περιγράφετε θα αποτιμάται κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής αξιολόγησης ασφάλειας
ώστε να αποφασιστεί αν αποκλείεται οποιοσδήποτε κίνδυνος (συμπεριλαμβανομένης και της
μηχανικής υποβάθμισης του βερνικιού κατά τη χρήση του παιχνιδιού) σχετικά με τη μη
συµµορφούµενη βαφή.
25. Ένα παιχνίδι (π.χ μια πλαστική πάπια) βρίσκεται σε μια διαφανής σφαίρα και
δεν είναι προσβάσιμη. Πρέπει η πάπια να συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις
της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών;
Η κατάσταση την οποία περιγράφετε θα αποτιμάται κατά την διάρκεια της υποχρεωτικής
αξιολόγησης ασφάλειας ώστε να αποφασιστεί αν αποκλείεται οποιοσδήποτε κίνδυνος
σχετικά με την πλαστική πάπια κατά τη χρήση του παιχνιδιού, με τον προβλεπόμενο ή με
προβλέψιμο τρόπο, λαμβανομένης υπόψη της συμπεριφοράς των παιδιών. Υπάρχουν
απαιτήσεις στην οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών καθώς και άλλες σχετικές νομοθετικές
πράξεις που εφαρμόζονται ανεξαρτήτως της προσβασιμότητας των υλικών (π.χ περιορισμοί
του κανονισμού REACH για τις φθαλικές ενώσεις).
26. Υποχρεούμαστε να χρησιμοποιούμε τις υπηρεσίες των εξωτερικών
εργαστηρίων για όλες τις περιπτώσεις;
Σύμφωνα με τα άρθρα 19 και 20 της οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, υπάρχουν δυο
πιθανές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συµµμόρφωσης. Οι κατασκευαστές μπορούν να
εφαρμόσουν τα εναρμονισμένα πρότυπα, των οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Aν τα εν λόγω
εναρμονισμένα πρότυπα δεν υπάρχουν, ή δεν ανταποκρίνονται σε όλες τις απαιτήσεις της
οδηγίας για την ασφάλεια παιχνιδιών, τότε πρέπει να εφαρμοστεί μια διαδικασία εξέτασης
τύπου ΕΚ.
Κατά την πρώτη προσέγγιση (βασιζόμενη στα εναρμονισμένα πρότυπα), οι κατασκευαστές
έχουν τη δυνατότητα για δοκιμές που διενεργούν εργαστήρια, τα οποία είναι ή εσωτερικά ή
εξωτερικά. Για τη δεύτερη προσέγγιση (εξέταση τύπου ΕΚ), η οδηγία για την ασφάλεια
παιχνιδιών υποχρεώνει τους κατασκευαστές να υποβάλλουν το παιχνίδι για εξέταση σε
κάποιον κοινοποιημένο οργανισμό.
27. Μπορεί ένας κοινοποιημένος οργανισμός να κάνει χρήση των υπηρεσιών
εργαστηρίων που βρίσκονται εκτός ΕΕ για μια εξέταση τύπου ΕΚ;
Ο κοινοποιημένος οργανισμός της ΕΕ αναλαμβάνει την πλήρη ευθύνη για την εξέταση τύπου
ΕΚ κατά την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών. Για
το σκοπό αυτό, ο κοινοποιημένος οργανισμός της ΕΕ έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει
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τις υπηρεσίες εξωτερικών πάροχων συμπεριλαμβανομένων των θυγατρικών τους, που
μπορεί να βρίσκονται εκτός της ΕΕ.
Ο διαδικτυακός τόπος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας περιλαμβάνει λίστα με όλους τους
κοινοποιημένους οργανισμούς αναφορικά με την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών :
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=directive.notifie
dbody&dir_id=140521.
28. Μπορεί η εκτίμηση της ασφάλειας να αντικατασταθεί από μια δήλωση
συμμόρφωσης του προμηθευτή με τις απαιτήσεις της οδηγίας για την
ασφάλεια παιχνιδιών;
Όχι. Η εκτίμηση της ασφάλειας είναι υποχρεωτική.
Κατά την διεξαγωγή της αξιολόγησης χημικής ασφαλείας, ενδέχεται να καταστεί αναγκαία
μια δήλωση του προμηθευτή σε περίπτωση που ο τελευταίος δεν επιθυμεί να αποκαλύψει τη
χημική σύσταση του στοιχείου που παρέχεται για λόγους εμπιστευτικού ή αποκλειστικού
χαρακτήρα. Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ θεωρείται αποδεκτή, μόνο
όταν αυτό είναι ένα τελικό προϊόν και διατίθεται στην αγορά ως παιχνίδι καθαυτό.
Το προσάρτημα ΙΒ του εγγράφου τεχνικής καθοδήγησης της οδηγίας για την ασφάλεια
παιχνιδιών, που διατίθεται εδώ:
http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm, προτείνει
ένα προαιρετικό πρότυπο δήλωσης προμηθευτή. Ο σκοπός είναι η εξασφάλιση της εγγύησης
ότι τα παρεχόμενα υλικά και τα εξαρτήματα έχουν αξιολογηθεί σωστά και συμμορφώνονται
με τις σχετικές απαιτήσεις ασφάλειας των παιχνιδιών για την αναμενόμενη χρήση τους.
Η χρήση υποδήλωσης ενός προμηθευτή δεν απαλλάσσει τους κατασκευαστές παιχνιδιών από
την ευθύνη τους να εξασφαλίσουν ότι η υποδήλωση βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία.
29. Που μπορούν να βρεθούν οι αριθμοί CAS και αν είναι υποχρεωτικοί;
Οι αριθμοί CAS μπορούν να βρεθούν εδώ : http://echa.europa.eu/web/guest/information-onchemicals;jsessionid=9CFF5DB37E29F86DF2EAB5BD2EC596BE.live2.
Χρησιμοποιούνται σε έργα αναφοράς, βάσεις δεδομένων, και ρυθμιστικά έγγραφα
συμμόρφωσης σε ολόκληρο τον κόσμο για την αναγνώριση των ουσιών χωρίς την ασάφεια
της χημικής ονοματολογίας. Το δελτίο δεδομένων ασφαλείας (SDS), που παρέχεται από
προμηθευτές χημικών σε επαγγελματικούς καταλόγους των πελατών τους, στην παράγραφο
1 με τον αναγνωριστικό κωδικό προϊόντος, που μπορεί να περιλαμβάνει τον αριθμό CAS.
Εάν οι αριθμοί CAS δεν διατίθενται, το Ευρωπαϊκό Ευρετήριο των Χημικών Ουσιών (EINECS)
ή οι αριθμοί ELINCS μπορούν να χρησιμοποιηθούν. To εν λόγω ευρετήριο απαριθμεί και
προσδιορίζει τις χημικές ουσίες, που εκτιμάται πως ήταν στην αγορά της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας μεταξύ 1ης Ιανουαρίου 1971 και 18ης Σεπτεμβρίου 1981. Ο κατάλογος EINECS
εμπεριέχει πάνω από 100.000 ουσίες. Ουσίες που έχουν κοινοποιηθεί και διατίθενται στην
αγορά μετά την 18η Σεπτεμβρίου 1981 απαριθμούνται στον ευρωπαϊκό κατάλογο
κοινοποιημένων χημικών ουσιών (ELINCS).
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Μια βάση δεδομένων για την αναζήτηση των ουσιών μπορεί να βρεθεί στην ακόλουθη
σελίδα: http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx.
Οι αριθμοί CAS δεν είναι υποχρεωτικοί ωστόσο είναι πολύ χρήσιμοι για να ανακαλύψουμε αν
η ουσία ταξινομείται π.χ ως ΚΜΤ ή εάν ισχύουν περιορισμοί / απαγορεύσεις.
30. Το πρότυπο EN 71-3 αναφορικά με τις οργανικές χημικές ουσίες θα
εναρμονιστεί στο μέλλον;
Οι παραπομπές στα πρότυπα EN 71, μέρος 9,10 και 11 δεν έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως εκ τούτου, δεν παρέχουν τεκμήριο συμμόρφωσης με
την οδηγία για την ασφάλεια παιχνιδιών. Καλύπτουν επικίνδυνες ουσίες που είναι γνωστό
ότι έχουν βρεθεί σε υλικά παιχνιδιών. Τα πρότυπα είναι, ως εκ τούτου πολύτιμα εργαλεία
κατά τη διενέργεια της αξιολόγησης χημικής ασφάλειας. Προς το παρόν, δεν υπάρχουν
σχέδια για την εναρμόνιση αυτών των προτύπων.
31. Μήπως οι νέες χημικές απαιτήσεις παρεμποδίζουν το εμπόριο; Έχει
ενημερωθεί η Κίνα για τις νέες υποχρεώσεις ασφάλειας των παιχνιδιών στην
ΕΕ;
Η ΕΕ ανήκει στην επιτροπή για τα τεχνικά εμπόδια στο εμπόριο (Συμφωνία ΤΕΕ) του
Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) και ως εκ τούτου, οι ευρωπαϊκές αρχές κοινοποιούν
τακτικά όλα τα σχετικά νέα μέτρα για τους διεθνείς εταίρους όπως η Κίνα και οι Ηνωμένες
Πολιτείες. Όλα τα μέλη του ΠΟΕ έχουν επίγνωση των νέων κανόνων της ΕΕ, και τους δόθηκε
η ευκαιρία να υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους πριν από την επίσημη έγκρισή τους. Τα
σχόλια που παρουσιάζονται από την Κίνα είχαν ληφθεί δεόντως υπόψη πριν η ΕΕ εκδώσει
την οδηγία για την ασφάλεια των παιχνιδιών. Η συνεργασία για την εποπτεία της αγοράς με
την Κίνα, αλλά και με άλλους βασικούς εμπορικούς εταίρους όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες,
έχει ενισχυθεί τα τελευταία χρόνια ώστε να διασφαλισθεί η ορθή εφαρμογή και επιβολή της
νομοθεσίας.
32. Ποια είναι η κατάσταση με το Öko-Tex Standard 100;
Τα παιχνίδια πρέπει να συμμορφώνονται με τις νομικές απαιτήσεις. Το Öko-Tex Standard
100, που είναι ένα ανεξάρτητο σύστημα ελέγχου και πιστοποίησης για τα
κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα κατά μήκος της αλυσίδα αξίας της κλωστοϋφαντουργίας,
συνιστά ιδιαίτερο σύστημα και δεν εντάσσεται στους εν λόγω νομικούς κανόνες.
33. Τι είναι το PROSAFE;
Το PROSAFE (Το φόρουμ της Ευρώπης για την ασφάλεια των προϊόντων) είναι ένας μη
κερδοσκοπικός επαγγελματικός οργανισμός για τις αρχές εποπτείας της αγοράς με στελέχη
από όλη την Ευρώπη. Πρωταρχικός του στόχος αποτελεί η αναβάθμιση της ασφάλειας των
χρηστών αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες στην Ευρώπη. Οι κοινές δράσεις
εποπτείας της αγοράς οι οποίες έχουν συντονιστεί από το PROSAFE χρηματοδοτούνται κατά
κύριο λόγο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η πρώτη συνεδρίαση διεξήχθη το 1990. Από τότε,
οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν εκπροσώπηση στις συνεδριάσεις.
34. Πού μπορεί να βρεθεί το καθοδηγητικό έγγραφο με όλες τις τεχνικές
πληροφορίες;
Όλα τα έγγραφα καθοδήγησης μπορούν να βρεθούν στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής:
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http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/toys/documents/guidance/index_en.htm.
35. Τι είναι ο Κυανούς Οδηγός και από πού μπορεί να ληφθεί;
Ο λεγόμενος Κυανούς Οδηγός είναι ένας οδηγός για την εφαρμογή των οδηγιών της ΕΕ με
βάση τη νέα προσέγγιση και τη σφαιρική προσέγγιση, όπως την οδηγία ασφάλειας
παιχνιδιών. Δημοσιεύτηκε το 2000, αλλά η τελευταία έκδοση είναι από το 2014. Έχει γίνει
ένα από τα κύρια έγγραφα αναφοράς που εξηγεί πώς να εφαρμοσθεί η νομοθεσία με βάση τη
νέα προσέγγιση, η οποία καλύπτεται από το λεγόμενο νέο νομοθετικό πλαίσιο. Ο εν λόγω
οδηγός έχει ως στόχο να συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων της ΕΕ για τα
προϊόντα και σε μια περισσότερο ενιαία και συνεκτική εφαρμογή τους σε διάφορους τομείς
και σε ολόκληρη την ενιαία αγορά. Θα απευθύνεται στα κράτη μέλη και σε έταιρους που
πρέπει να ενημερώνονται για τις διατάξεις που αποσκοπούν να διασφαλίσουν την ελεύθερη
κυκλοφορία των προϊόντων, καθώς και ένα υψηλό επίπεδο προστασίας σε όλη την Ένωση
(π.χ. εμπόριο και ενώσεις καταναλωτών, οργανισμούς τυποποίησης, κατασκευαστές,
εισαγωγείς, διανομείς, οργανισμούς αξιολόγησης συμμόρφωσης και τα συνδικάτα). Αυτό
προορίζεται αποκλειστικά ως καθοδηγητικό έγγραφο - μόνο το ίδιο το κείμενο της πράξης
εναρμόνισης της Ένωσης έχει νομική ισχύ.
Ο Κυανούς Οδηγός μπορεί να μεταφορτωθεί εδώ:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/single-market-goods/documents/internal-marketfor-products/new-legislative-framework/index_en.htm#h2-3.
36. Τι είναι το σύστημα ICSMS;
Το ICSMS (σύστημα πληροφόρησης και επικοινωνίας για την εποπτεία της αγοράς https://webgate.ec.europa.eu/icsms) είναι ένα σύστημα πληροφορικής που ανήκει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και παρέχει μια ολοκληρωμένη πλατφόρμα επικοινωνίας για τις αρχές
εποπτείας της αγοράς των κρατών μελών. ICSMS δεν είναι μόνο ένας μηχανισμός για την
αξιόπιστη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των αρχών αλλά και η πλατφόρμα για την
εφαρμογή της ευρωπαϊκής πολιτικής για την εποπτεία της αγοράς.
Ο τελικός ρόλος των ICSMS είναι να βοηθήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκπληρώσει έναν
από τους σημαντικότερους πολιτικούς στόχους της, δηλαδή τη διασφάλιση της αξιοπιστίας
και της συνοχής κατά την εφαρμογή και την επιβολή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας ώστε οι
φορείς και οι πολίτες να μπορούν να αποκομίσουν τα πλήρη οφέλη της εσωτερικής αγοράς.
Το σύστημα επιτρέπει την αποστολή πληροφοριών σχετικά µε τα μη συμμορφούμενα
προϊόντα (αποτελέσματα δοκιμών, στοιχεία αναγνώρισης προϊόντος, φωτογραφίες,
πληροφορίες οικονομικού φορέα, εκτιμήσεις κινδύνου, πληροφορίες ατυχήματος,
πληροφορίες σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνονται από τις αρχές εποπτείας κλπ) να
διαμοιράζονται γρήγορα και αποτελεσματικά μεταξύ των αρχών. Έχει ιδιωτικό και δημόσιο
χώρο, ώστε κάποιες πληροφορίες να είναι διαθέσιμες και στο κοινό.
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