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роект на остановление на инистерския съвет изменение и допълнение
на аредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
играчките
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а основание чл. 31, ал. 2 от стройствения правилник на инистерския съвет и
на неговата администрация представям на ашето внимание проект на остановление
на
инистерския съвет за изменение и допълнение на аредбата за съществените
изисквания и оценяване съответствието на играчките, приета с
№ 300 от 2010 г.
( , бр. 99 от 2010 г., изм. и доп., бр. 14 от 2015 г., посл. изм. и доп. бр. 31 от 2016 г.)
роектът на
остановление въвежда изискванията на три директиви, които
изменят базовата
иректива 2009/48/ O на вропейския парламент и на
ъвета
относно безопасността на детските играчки, а именно - иректива ( ) 2017/738 на
ъвета за изменение, с цел адаптирането му към техническия прогрес на приложение II
към иректива 2009/48/ O, по отношение на оловото, иректива ( ) 2017/774 на
Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за
химикали, използвани в детски играчки, на допълнение
към приложение II към
иректива 2009/48/ O, по отношение на химикала фенол, иректива ( ) 2017/898 на
Комисията за изменение, с цел приемане на специфични гранични стойности за
химикали, използвани в детски играчки, на допълнение
към приложение II към
иректива 2009/48/ O, по отношение на веществото бисфенол .
1.
иректива ( ) 2017/738 на ъвета се променят граничните стойности на
миграция на олово за детски играчки и техните компоненти.
вропейският орган за безопасност на храните (
) стигна до заключение, че
по отношение на оловото като токсичен метал не съществува праг, под който
експозицията на децата на олово да не води до сериозни последици за здравето. ори
ниската експозиция на олово може да причини увреждане на нервната система и на
мозъка на детето през първите му 7 години, които се изразяват в намаляване на
когнитивните му функции /на възможностите му да възприема нова информация/. ези
нови научни данни, публикувани от
, поставиха въпроса пред учените дали е
уместно да продължава да се използва като мярка за определяне на граничните
1

стойности на миграция за детски играчки или техни компоненти токсикологичната
референтна стойност на оловото, определена съгласно препоръките на нидерландския
ационален институт за обществено здраве и околна среда в доклад от 2008 г. на 3,6
микрограма на килограм телесно тегло на ден.
поред
новата токсикологична референтна стойност, която следва да се
използва при определянето на граничните стойности за олово, е бенчмарк доза BMDL01, която е 0,5 микрограма на килограм телесно тегло дневно при експозиция от
всички източници на олово. Комитетът за оценка на риска, създаден в рамките на
вропейската агенция по химикали, изрази съгласие с изнесените научни данни на
.
Като взе под внимание най-новите научни заключения, вропейската Комисия
( К) отчете необходимостта от преразглеждане на граничните стойности за олово за
детски играчки и техните компоненти, посочени в иректива 2009/48/ .
иректива
( ) 2017/738 на ъвета теза стойности са определени на 5 % от BMDL01.
проекта на
остановление се изменя
риложение № 8 от
аредбата за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, като
граничните стойности за олово в суха, трошлива, прахообразна или гъвкава материя се
намаляват от 13,5 мг/кг на 2 мг/кг, в течна или лепкава материя – съответно от 3,4
мг/кг на 0,5 мг/кг, а в остъргана от играчката материя – от 160 мг/кг на 23 мг/кг.
ези изисквания следва да се прилагат от 28 октомври 2018 г.
2.
иректива ( ) 2017/774 на Комисията въвежда гранични стойности на
фенол в детските играчки.
енолът основно се използва под формата на фенолни смоли в производството
на слепена със смола дървесина за детски играчки.
енолът се използва като
консервант в детските играчки на водна основа, като например образуващи въздушни
балончета продукти или при флумастерите като течни мастила на водна основа. ова
вещество се съдържа в поливинилхлорида (PVC), който е един от основните материали
при изработването на детски играчки за вана и други надуваеми детски играчки.
енолът е класифициран като мутагенно вещество от категория 2 съгласно
егламент ( ) № 1272/2008 и определената гранична стойност на съдържанието му е
1%, което се равнява на 10 000 мг/кг. иректива 2009/48/
не предвижда допустима
граница за миграция на фенол, поради което до настоящия момент са се прилагали
изискванията на егламент ( ) № 1935/2004 на вропейския парламент и на ъвета
относно материалите и предметите, предназначени за контакт с храни.
редвид факта, че употребата на фенол като консервант не е регламентирана в
егламент ( ) № 1935/2004, подгрупа „ имикали“ към
„ езопасност на играчките“
на К, като взе под внимание препоръките на аучния комитет за здравето и околната
среда, излезе със становище, че допустимото съдържание на фенол в детските играчки
следва да се ограничи до 5 мг/л (допустима граница на миграция), когато се подлага на
анализ в полимерни материали, както и препоръча максимална концентрация от 10
мг/кг (гранична стойност на съдържанието), когато се подлага на анализ като
консервант.
иректива ( ) 2017/774 се определя допустимата граница на миграция на
фенол в полимерни материали 5 мг/л и граничната стойност на съдържанието като
консервант 10 мг/кг.
проекта на остановление се допълва риложение № 5а от аредбата за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, като се
определят гранични стойности на фенол.
ези изисквания следва да се прилагат от 4 ноември 2018 г.
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3.
иректива ( ) 2017/898 на Комисията се изменят граничните стойности на
бисфенол , определени с
иректива 2014/81/
на Комисията за изменение на
допълнение
към приложение II към
иректива 2009/48/
по отношение на
бисфенол .
исфенол
се използва за производството на поликарбонатна пластмаса, която
намира широко приложение при производството на разнообразни потребителски
продукти, включително играчки и детски книжки.
исфенол
е класифициран
съгласно егламент ( ) № 1272/2008 като токсичен за репродукцията от категория 2.
кспертната група към
по материали, които влизат в контакт с храни,
ензими, аромати и спомагателни средства за обработка, въз основа на нови научни
данни и усъвършенствани методологии предложи да се намали приемливата дневна
доза за бисфенол
на стойност 4 микрограма на килограм телесно тегло дневно.
кспертната група по въпросите на безопасността на детските играчки към К подкрепи
горепосочените научни констатации.
иректива ( ) 2017/898 допустимата граница на миграция на бисфенол
в
детските играчки се намалява от 0,1 мг/л на 0,04 мг/л.
проекта на остановление се изменя приложение № 5а от аредбата за
съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките, като се изменят
граничните стойности на бисфенол .
ези изисквания следва да се прилагат от 26 ноември 2018 г.
приемането на
остановление на
инистерския съвет за изменение и
допълнение на аредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
играчките ще се осигури пълно съответствие на националното законодателство с
иректива ( ) 2017/738, иректива ( ) 2017/774 и с иректива ( ) 2017/898.
тази връзка е приложена справка за съответствие с европейското право, съгласно
изискването на чл. 35, ал. 1, т. 3 от стройствения правилник на инистерския съвет и
на неговата администрация.
ъгласно разпоредбите на чл. 26, ал. 3 и 4 от Закона за нормативните актове,
проектът на постановлението и докладът към него, заедно със становището на
дирекция „ одернизация на администрацията“ на инистерския съвет и частичната
предварителна оценка на въздействието, са публикувани на интернет страницата на
инистерството на икономиката и на ортала за обществени консултации strategy.bg.
роектът на остановление на инистерския съвет няма да доведе до пряко
и/или косвено въздействие върху държавния бюджет, за което е изготвена и
приложена финансова обосновка съгласно риложение № 2.2 към чл. 35, ал. 1, т. 4,
б. ”б” от
стройствения правилник на
инистерския съвет и на неговата
администрация.
астоящият доклад и проектът на остановление са съгласувани по реда на
чл. 32, ал. 1 от стройствения правилник на
инистерския съвет и на неговата
администрация, като получените становища са отразени съгласно приложената
справка.
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оглед гореизложеното и на основание чл. 8, ал. 2 от стройствения правилник
инистерския съвет и на неговата администрация, предлагам инистерския съвет да
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разгледа и приеме
остановление за изменение и допълнение на
съществените изисквания и оценяване съответствието на играчките.
И

аредбата за

ИЯ:
1.
роект на остановление;
2.
правка за съответствие с вропейското право;
3.
тановище на
1 „ вободно движение на стоки”.
4.
инансова обосновка съгласно риложение 2.2 от
;
5.
ъобщение за средствата за масово осведомяване;
6. Частична предварителна оценка на въздействието;
7.
тановище на дирекция „ одернизация на администрацията“ към
относно частичната предварителна оценка на въздействието;
8.
правка за отразените становища по чл.32 от
;
9.
ъгласувателни писма
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