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GLAUSTAS PAGRINDIMAS

Žaislų sauga reglamentuojama direktyvoje, kuri priimta 1988 m. ir iš dalies pakeista 1993 m. 
Šis pasiūlymas leido suderinti valstybių narių taisykles ir sustiprinti vaikų apsaugą. 

Tačiau direktyva yra pritaikyta prie ekonominių sąlygų, kuriomis mes gyvename, ir naujų 
mokslinių duomenų, kuriuos mes turime, be to, joje pateikiami statistikos duomenys apie 
riziką ir nauji visuomenės reikalavimai.

Nauji duomenys, į kuriuos būtina atsižvelgti

Ekonominės sąlygos

Prekybos išaugimas prisidėjo prie to, kad žaislų ekonominis sektorius gerokai pasikeitė.

Apie 80 % žaislų, kuriais prekiaujama ES, importuojami, ir reikia priminti, kad 2007 m. 
milijonai Kinijoje pagamintų žaislų buvo grąžinti, nes jie neatitiko ES standartų. Dėl prekių 
judėjimo būtina persvarstyti taisykles, reglamentuojančias tiekimą rinkai ir standartų 
laikymosi kontrolę.

Nauji moksliniai duomenys

Žaisluose vis daugiau cheminių medžiagų, todėl reikia pritaikyti teisės aktus atsižvelgiant į 
riziką, susijusią su šių produktų buvimu ir tuo, kaip vaikai juos naudoja (čiulpia, mėto ir t. t.).

Statistikos duomenys ir rizikos valdymas

Pranešimai apie nelaimingų atsitikimų dėl žaislų paprastai yra susiję su sunkiais nelaimingais 
atsitikimais. Esant tokiai padėčiai būtina atsižvelgti į visus nelaimingus atsitikimus siekiant 
geriau suvokti pavojų ir riziką, susijusią su žaislų naudojimu.

Turime remtis moksliniais vertinimais ir turimais rizikos vertinimais, kad galėtume geriau 
užkirsti kelią nelaimingiems atsitikimams naudojant žaislus.

Atsargumo principas turi būti minimas ne tik dėl kokios nors kategorijos prekių, bet jis turėtų 
būti taikomams visų prekių atveju.

Nauji visuomenės reikalavimai

Pagaminama vis daugiau ir vis įvairesnių žaislų, kurie yra mūsų visuomenės atspindys. Jie 
prisideda prie vaiko emocinio ir protinio vystymosi ir yra vaiko pasaulio dalis tiek namie, tiek 
auklėjimo įstaigose.

Galutiniai vartotojai turi teisę tikėtis ir reikalauti, kad prekės, kurias jie perka, būtų 
kokybiškos ir nebūtų pavojingos vaikų ar asmenų, kuriuos jie prižiūri, sveikatai.

Susipažinę su aplinkos klausimais, jie taip pat reikalauja prekių, kurios nekenkia aplinkai. Šis 
reikalavimas susijęs su prekės būvio ciklu, jo pakuote ir žaislų ilgaamžiškumu. Iš tyrimų 
matyti, kad pateiktų į rinką žaislai nėra tokie atsparūs, kokie turėtų būti, ir greitai tampa 
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atliekomis.

Komisijos pasiūlyme pateikiama teigiamų dalykų, tačiau būtina kai ką patikslinti. 
Būtent todėl siūlomi pakeitimai toliau nurodytais klausimais.

Įspėjimų ir kartu su preke pateikiamų dokumentų svarba

Vartojami terminai turi būti apibrėžti taip, kad juos suprastų visi, ir turi būti grindžiami ES 
nomenklatūra, pavyzdžiui, asfiksijos klausimu.

Be to, šiuos dokumentus turi būti lengva įskaityti. Itin svarbu, kad jie būtų parengti viena ar 
keliomis oficialiosiomis valstybių narių, kuriose prekiaujama tam tikromis prekėmis, 
kalbomis. 

Būtina tiksliai apibrėžti nuostatas, reglamentuojančias terminus, per kuriuos reikia atsakyti į 
skundus, ir įspėjimus. Tas pats pasakytina ir apie nuostatas, susijusias su korekcinėmis, 
reikalavimus neatitinkančių žaislų pašalinimo iš rinkos ir susigrąžinimo priemonėmis.

Prekių kokybė ir rizika, susijusi su cheminėmis medžiagomis, įeinančiomis į prekių sudėtį

Žaislai yra specialiai skirti vaikams: būtina atsižvelgti į tai, kad vaikai, palyginti su 
suaugusiaisiais, labai jautriai reaguoja į aplinką. 

Iš tiesų jų organizmas subręsta tik tam tikrame amžiuje, todėl kancerogeninių, mutageninių 
arba toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikis kelia riziką vaikų raidai ir jų ilgalaikei 
sveikatai.  Todėl būtina pasiūlymą papildyti nuorodomis į kitus teisės aktus (dėl maisto 
produktų pakuotės, kosmetikos produktų ir kt.), kuriuose numatomos cheminių medžiagų, 
įeinančių į žaislus, ribinės vertės ir cheminių medžiagų išsiskyrimo ribos, kurios turi būti 
nustatomos atsižvelgiant į tai, kaip vaikas gali panaudoti prekę (čiulpti, liestis su oda ir kt.).

Pranešėjos nuomone, chemines medžiagas reglamentuojančios nuostatos turėtų apimti ir 
patvarias, bioakumuliacines ir toksiškas medžiagas ir t. t.

Pasiūlyme pirmenybė teikiama laisvam prekių judėjimui, o ne žaislų saugai. Todėl reikia, kad 
būtų atvirkščiai, kaip padaryta REACH atveju. Taigi ūkinės veiklos vykdytojai privalo 
įrodyti, kad jų žaislai saugūs ir nekenkia vaikų sveikatai.

Įvykus daugeliui įmonių perkėlimui, apie 80 % žaislų, kuriais prekiaujama Sąjungoje, yra 
importuojami ir daugiausia iš Kinijos, kur prastos darbo sąlygos ir žemi aplinkos standartai.

Atsakomybė už žaislų saugą tenka daugeliui. Vis dėlto Vakarų firminių prekių pardavėjai ir 
užsakovai, kurie dar dominuoja žaislų rinkoje, kaip ir importuojai bei platintojai, privalo 
užtikrinti, kad jų specifikacijos atitiktų Bendrijos teisės aktus, garantuojančius didelę mūsų 
vaikų sveikatos apsaugą. 

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Vidaus rinkos ir 



PA\736395LT.doc 5/69 PE409.407v01-00

LT

vartotojų apsaugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Atsargumo principas aiškiai 
įtvirtintas Sutartyje nuo 1992 m.; Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismas ne kartą 
išaiškino šio Bendrijos teisės principo 
turinį ir jo, kaip vieno iš Bendrijos 
vykdomos aplinkos ir sveikatos apsaugos 
politikos pagrindų, svarbą.
2003 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje C-192/01, 
Komisija prieš Daniją, 2003 m. rinkinys, I-9693 p; 
2004 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee ir Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, 2004 m. rinkinys, p. I-
7405.

Or. fr

Pagrindimas

A cause du manque de données sur les dangers et les risques que peuvent représenter les 
jouets pour la sécurité et la santé des enfants et étant donné que les enfants appartiennent aux 
catégories de population très vulnérables ou vulnérables en fonction de l’âge, le principe de 
précaution doit être intégré dans la législation relative à la sécurité des jouets afin de 
permettre tant aux autorités compétentes des Etats membres qu’aux opérateurs économiques 
de prendre des mesures visant à empêcher la mise sur le marché de certains jouets. Sa portée 
doit être générale.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi tiekimo ir platinimo grandinėje 
veikiantys ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų imtis atitinkamų 
priemonių siekdami užtikrinti, kad jie 

(8) Visi tiekimo ir platinimo grandinėje 
veikiantys ekonominių operacijų 
vykdytojai veikia visiškai atsakingai ir 
atsargiai, siekdami užtikrinti, kad įprasto 
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tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka 
taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra 
aiškiai ir proporcingai paskirstomos 
prievolės, nustatytos atsižvelgiant į 
atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo 
procese dalyvaujančio ekonominių 
operacijų vykdytojo vaidmenį.

naudojimo ir protingai numatomomis 
sąlygomis žaislai, kuriuos jie pateikia į 
rinką, nebūtų pavojingi vaikų saugai ir 
sveikatai. Ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų imtis atitinkamų 
priemonių siekdami užtikrinti, kad jie 
tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka 
taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra 
aiškiai ir proporcingai paskirstomos 
prievolės, nustatytos atsižvelgiant į 
atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo 
procese dalyvaujančio ekonominių 
operacijų vykdytojo vaidmenį.

Or. fr

Pagrindimas

Il n’est pas suffisant de rappeler aux opérateurs économiques de prendre les mesures
appropriées, il est utile aussi de rappeler que leur responsabilité est engagée. Leur vigilance 
est donc nécessaire pour garantir la sécurité et la santé des enfants différents usages des 
jouets doivent être pris en compte.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taip pat būtina priimti naujus 
esminius saugos reikalavimus siekiant 
užtikrinti vaikų apsaugą nuo neseniai 
nustatytų rizikos rūšių. Šiose nuostatose 
reikėtų nurodyti, kad žaislai turėtų atitikti 
bendruosius cheminių medžiagų teisės 
aktus, t. y.: Visų pirma būtina papildyti ir 
atnaujinti nuostatas dėl žaisluose 
naudojamų cheminių medžiagų. 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiantį Europos cheminių 
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį 

(16) Siekiant užtikrinti aukšto lygio vaikų 
saugos bei sveikatos ir aplinkos apsaugą 
nuo įvairios rizikos, reikėtų būti itin 
atsargiems dėl pavojingų ir labai 
pavojingų medžiagų. Taip pat būtina 
priimti naujus esminius saugos 
reikalavimus. Visų pirma būtina papildyti 
ir atnaujinti nuostatas dėl žaisluose 
naudojamų cheminių medžiagų. Šiose 
nuostatose reikėtų nurodyti, kad žaislai 
turėtų atitikti bendruosius cheminių 
medžiagų teisės aktus, t. y.: 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registracijos, 
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Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, 
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB1.
Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti 
atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie 
priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, 
poreikius. Todėl naujus apribojimus 
medžiagoms, kurios pagal 1967 m. birželio 
27 d. Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, 
suderinimo2 priskiriamos 
kancerogeninėms, mutageninėms arba 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, ir 
kvapiosioms medžiagoms reikėtų numatyti 
atsižvelgiant į konkrečią šių medžiagų 
žmogaus sveikatai keliamą riziką. Siekiant 
atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų 
atnaujinti konkrečias tam tikroms 
medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB 
nustatytas ribines vertes.

įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiantį Europos cheminių 
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį 
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, 
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB3.
Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti 
atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie 
priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, 
poreikius. Todėl naujus apribojimus 
medžiagoms, kurios pagal 1967 m. birželio 
27 d. Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, 
suderinimo4 priskiriamos 
kancerogeninėms, mutageninėms arba 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, ir 
kvapiosioms medžiagoms reikėtų numatyti 
atsižvelgiant į konkrečią šių medžiagų 
žmogaus sveikatai keliamą riziką. Siekiant 
atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų 
atnaujinti konkrečias tam tikroms 
medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB 
nustatytas ribines vertes.

Or. fr

Pagrindimas

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un 
niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit 
en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets. Ce considérant 
traitant des substances chimiques, il est donc impératif de faire référence aux substances 
dangereuses et très dangereuses. 

                                               
1 OL L 396, 2006 12 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1354/2007 (OL L 304, 2007 22 11, p. 1).
2 OL L 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2006/121/EB (OJ L 396, 2006 12 30, p. 850).
3 OL L 396, 2006 12 30, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 1354/2007 (OL L 304, 2007 22 11, p. 1).
4 OL L 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyva 2006/121/EB (OJ L 396, 2006 12 30, p. 850).
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Ekonominių operacijų vykdytojai, 
kurie prašo padaryti išimtį ir leisti naudoti 
labai pavojingą medžiagą žaisluose, turėtų 
pagrįsti, kad nėra jokių kitų saugesnių 
galimybių.  

Or. fr

Pagrindimas

L’utilisation des substances très dangereuses doit être évitée de manière générale, en raison 
des effets potentiels à plus ou moins long terme sur la santé des enfants. Toutefois, leur 
utilisation peut être envisagée mais à la condition que les fabricants justifient de l’inexistence 
de substances de substitution, donc plus sûres. Cet amendement renvoie aussi au « principe » 
de renversement de la charge de la preuve introduit dans la législation REACH, où il revient 
au producteur de démontrer qu’il n’a pas d’autres alternatives à l’utilisation d’une substance 
très dangereuse. 

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Atsakomybė valdant žaislų keliamą 
riziką, ypač susijusią su cheminių 
medžiagų naudojimu žaisluose, turėtų 
tekti fiziniams arba juridiniams 
asmenims, kurie juos gamina, importuoja 
ir tiekia rinkai.

Or. fr

Pagrindimas

Les opérateurs économiques du secteur des jouets doivent également être pleinement 
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conscients des effets potentiellement dangereux pour la santé des enfants de l’utilisation de 
certaines substances ou préparations chimiques. Par conséquent ils doivent intégrer dans la 
gestion des risques liés à l’utilisation des jouets la problématique des substances chimiques.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(18) Reikėtų nustatyti specialius saugos 
reikalavimus, kad remiantis atsargumo 
principu būtų vertinamas galimas 
specifinis pavojus dėl maiste esančių 
žaislų, nes pateikiant žaislą su maistu 
galėtų kilti rizika užspringti, kuri skiriasi 
nuo vien žaislui būdingos rizikos ir todėl 
nėra Bendrijos lygiu reglamentuota 
specifinėmis priemonėmis.

(18) Reikėtų nustatyti specialius saugos 
reikalavimus, kad būtų vertinamas galimas 
specifinis pavojus dėl maiste esančių 
žaislų, nes pateikiant žaislą su maistu 
galėtų kilti rizika užspringti, kuri skiriasi 
nuo vien žaislui būdingos rizikos ir todėl 
nėra Bendrijos lygiu reglamentuota 
specifinėmis priemonėmis.

Or. fr

Pagrindimas

Le  principe de précaution doit être appliqué de manière générale dans le cadre de cette 
directive révisée. Cet amendement est aussi en lien avec l’amendement 1  au considérant 
3.bis.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Kadangi gali egzistuoti arba būti 
kuriami žaislai, keliantys nenumatytą 
konkrečiu šioje direktyvoje pateiktu saugos 
reikalavimu pavojų, būtina, siekiant imtis 
prieš tokius žaislus veiksmų, kaip teisinį 
pagrindą nustatyti bendrąjį saugos 
reikalavimą. Šiuo atveju žaislų saugą 
reikėtų nustatyti atsižvelgiant į gaminio 
numanomą paskirtį ir į numatomą 
naudojimą, turint omenyje vaikų, kurie 

(19) Kadangi gali egzistuoti arba būti 
kuriami žaislai, keliantys nenumatytą 
konkrečiu šioje direktyvoje pateiktu saugos 
reikalavimu pavojų, būtina, siekiant imtis 
prieš tokius žaislus veiksmų, kaip teisinį 
pagrindą nustatyti bendrąjį saugos 
reikalavimą. Šiuo atveju žaislų saugą 
reikėtų nustatyti atsižvelgiant į gaminio 
numanomą paskirtį ir į protingai
numatomą naudojimą, turint omenyje 
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paprastai nėra tokie atsargūs kaip 
suaugusieji, elgseną.

vaikų, kurie paprastai nėra tokie atsargūs 
kaip suaugusieji, elgseną.

Or. fr

Pagrindimas

Il faut préciser les différents caractères prévisibles des usages à évaluer. Il est nécessaire d’y 
réfléchir pour procéder à l’évaluation du jouet afin de prendre en compte des usages que 
l’enfant peut faire d’un jouet, tout en excluant des événements qu’un enfant d’un certain âge 
ne pourrait pas réaliser en raison de son stade de développement, physique, intellectuel, etc.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Materialiai išreiškiantis žaislo atitiktį 
„CE“ ženklas yra akivaizdžiai matomas 
viso proceso, apimančio atitikties vertinimą 
plačiąja prasme, rezultatas. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų pateikti „CE“ ženklo 
naudojimą reglamentuojančius bendruosius 
principus ir ženklinimo taisykles.

(21) Reiškiantis žaislo atitiktį „CE“ 
ženklas yra akivaizdžiai matomas viso 
proceso, apimančio atitikties vertinimą 
plačiąja prasme, rezultatas. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų pateikti „CE“ ženklo 
naudojimą reglamentuojančius bendruosius 
principus ir ženklinimo taisykles.

Or. fr

Pagrindimas

Le nombre considérable de rappels de jouets intervenus en 2007 portant le marquage « CE » 
a rappelé aux consommateurs européens que le respect de la conformité n’était pas synonyme 
d’un niveau élevé de sécurité de jouets. Aussi il est inapproprié de mentionner que le 
marquage « CE » rend effectif la conformité, laissant sous-entendre la sécurité.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(22) Labai svarbu, kad gamintojai ir 
vartotojai aiškiai suprastų, jog „CE“ 

(22) Labai svarbu, kad gamintojai aiškiai 
suprastų, jog „CE“ ženklu žaislą 
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ženklu žaislą paženklinęs gamintojas taip 
deklaruoja, kad gaminys atitinka visus 
taikomus reikalavimus ir kad gamintojas už 
jį prisiima visą atsakomybę.

paženklinęs gamintojas taip deklaruoja, 
kad gaminys atitinka visus taikomus 
reikalavimus ir kad gamintojas už jį 
prisiima visą atsakomybę.

Or. fr

Pagrindimas

Seul le fabricant peut apposer le marquage « CE ». Il doit être conscient que l’utilisation du 
marquage « CE » impliquant respect de conditions strictes, il engage sa responsabilité et que 
tout abus peut être sanctionné. En lien avec l’amendement 8.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pritaikyti tam tikrais 
tiksliai apibrėžtais atvejais cheminėms 
medžiagoms taikomus reikalavimus ir tam 
tikrais atvejais kancerogeninių, 
mutageninių ir toksiškų reprodukcijai 
medžiagų draudimui leisti taikyti išimtis, 
taip pat pritaikyti tam tikrų kategorijų 
žaislų specialių įspėjimų formuluotes. 
Kadangi tos priemonės yra bendro 
pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ir 
(arba) papildyti šią direktyvą naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turi būti 
priimtos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

(32) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pritaikyti tam tikrais 
tiksliai apibrėžtais atvejais cheminėms 
medžiagoms taikomus reikalavimus ir tam 
tikrais atvejais labai pavojingų medžiagų 
ir kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų 
reprodukcijai medžiagų draudimui leisti 
taikyti išimtis, taip pat pritaikyti tam tikrų 
kategorijų žaislų specialių įspėjimų 
formuluotes. Kadangi tos priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas ir 
(arba) papildyti šią direktyvą naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turi būti 
priimtos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. fr

Pagrindimas

Amendement en lien avec les amendements au considérant 16, à l’article 47 et à l’annexe II, 
partie III.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti siūlomo veiksmo, tai yra 
užtikrinti aukšto lygio žaislų saugą ir 
vidaus rinkos veikimą nustatant suderintus 
žaislų saugų reikalavimus ir minimalius 
rinkos priežiūros reikalavimus, ir dėl jo 
masto ir poveikio, to tikslo būtų geriau 
siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi 
Sutarties 5 straipsnyje nustatyto 
subsidiarumo principo Bendrija gali 
patvirtinti priemones. Pagal tame 
straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą ši direktyva nenumato nieko, kas 
nėra būtina siekiant šių tikslų.

(34) Kadangi valstybės narės negali 
deramai pasiekti siūlomo veiksmo, tai yra 
užtikrinti aukšto lygio žaislų saugą siekiant 
užtikrinti vaikų saugą ir sveikatą, ir vidaus 
rinkos veikimą nustatant suderintus žaislų 
saugų reikalavimus ir minimalius rinkos 
priežiūros reikalavimus, ir dėl jo masto ir 
poveikio, to tikslo būtų geriau siekti 
Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 
straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo 
Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal 
tame straipsnyje nustatytą proporcingumo 
principą ši direktyva nenumato nieko, kas 
nėra būtina siekiant šių tikslų.

Or. fr

Pagrindimas

L’objectif premier de cette directive doit être rappelé.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Ši direktyva grindžiama principu, 
pagal kurį gamintojai, importuotojai ir 
kiti ekonominių operacijų vykdytojai 
užtikrina, kad žaislų gamyba ar jų 
pateikimas į rinką, ypač juose esančios 
cheminės medžiagos, neturi žalingo ar 
toksinio poveikio vaikų sveikatai ir 
aplinkai.
 Šios priemonės grindžiamos atsargumo 
principu.

Or. fr
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Pagrindimas

Les traités et les législations communautaires pertinentes renvoient toujours à l’objectif d’un 
niveau élevé de protection de la santé des personnes considérées et de l’environnement, il doit 
en aller de même avec la révision de la législation sur la sécurité des jouets, y compris les 
substances chimiques utilisées pour leur fabrication. Il est nécessaire ce faisant de rappeler 
ici que le principe de précaution doit être intégré à la législation relative à la sécurité des 
jouets.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) „gamintojas“ – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris suprojektuoja ar pagamina 
gaminį arba kuris užsako suprojektuoti ar 
pagaminti tokį gaminį jo vardu arba su jo 
prekės ženklu;

(3) Pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. fr

Pagrindimas

Amendement linguistique.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 8 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8a) „įspėjimas“ – specialus (-ūs) įrašas (-
ai), kuriuo (-iais) atkreipiamas galutinio 
vartotojo ar prižiūrinčio asmens dėmesys į 
žaislo naudojimo ar surinkimo sąlygas;

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire de définir le terme « avertissement » pour éviter toute confusion avec 
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l’étiquetage.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(9) „pašalinimas“ – bet kokia priemonė, 
kuria tiekimo grandinėje siekiama neleisti 
žaislui būti tiekiamam rinkai;

(9) „pašalinimas“ – bet kokia priemonė, 
kuria tiekimo grandinėje siekiama neleisti, 
kad žaislas būtų tiekiamas rinkai, 
platinamas, siūlomas ar demonstruojamas 
rinkoje;

Or. fr

Pagrindimas

Il est impératif de préciser quelles opérations le retrait couvre exactement.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11a) „asfiksija“ – pagrindinių arba 
gyvybiškai svarbių organų funkcijų 
sutrikimas pristigus deguonies dėl penkių 
skirtingų priežasčių: svetimkūnio 
patekimo, skendimo, dusulio, smaugimo 
ar prispaudimo;

Or. fr

Pagrindimas

Le terme asphyxie doit être défini car il englobe différents phénomènes de manque d’oxygène. 
L’asphyxie est la conséquence d’un des cinq événements provoquant le manque d’oxygène et 
présentant un risque grave ou vital pour la santé des enfants.
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Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a) „kuris dėl savo formos ar dydžio gali 
būti prarytas“ – bet koks daiktas, kuris dėl 
savo dydžio ar formos, kai nenaudojama 
jokios jėgos, išskyrus paties daikto svorį, 
gali visas patekti į mažų dalių cilindrą, 
apibrėžtą standarte EN 71 – 1:2005; 

Or. fr

Pagrindimas

Ce phénomène doit être défini car l’ingestion de certains jouets peut entraîner l’asphyxie ou 
engendrer des problèmes gastriques ou intestinaux. L’ingestion de certains jouets n’est 
possible que parce qu’ils sont de taille inférieure au cylindre de test mentionné ci-dessus.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 12 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12b) „dėl kurio gali kilti dusulys“ – bet 
koks daiktas, kuris dėl savo dydžio, 
formos ar svorio, nenaudojant kitos jėgos, 
išskyrus paties daikto jėgą, gali visiškai 
uždengti burną, nosį ar vidinius 
kvėpavimo takus;

Or. fr

Pagrindimas

Idem que l’amendement au point 12 bis.
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Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13) „žala“ – fizinis sužeidimas arba žala 
sveikatai;

(13) „žala“ – fizinis sužeidimas arba kita
žala sveikatai, įskaitant ilgalaikę žalą;

Or. fr

Pagrindimas

Il convient de préciser cette définition, en y incluant des effets autres que physiques qu’un 
jouet non conforme peut engendrer, ainsi que les effets à long terme liés à l’utilisation de 
certaines substances.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 14 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(14) „pavojus“ – galimas žalos šaltinis; (14) „pavojus“ – galimas žalos bet kurio 
asmens sveikatai ar vientisumui šaltinis; 

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire de préciser ce qui peut être endommagé.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos 
reikiamos procedūros siekiant užtikrinti, 
kad būtų nuolat laikomasi serijinės 
gamybos atitikties. Turi būti tinkamai 

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos 
reikiamos procedūros siekiant užtikrinti, 
kad serijinė gamyba atitiktų žaislo arba jo 
dalių modelį ar prototipą, dėl kurio buvo 
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atsižvelgiama į gaminio konstrukcijos ar 
savybių pakeitimus ir darniųjų standartų, 
kuriais remiantis nustatoma gaminio 
atitiktis, pakeitimus.

taikytos įvairios atitinkamo žaislo 
vertinimo ir atitikties procedūros, ir 
atitiktų II priedo 9 straipsnyje įtvirtintus 
reikalavimus. Gamintojai turi tinkamai 
atsižvelgti į gaminio konstrukcijos ar 
savybių pakeitimus ir darniųjų standartų, 
kuriais remiantis nustatoma gaminio 
atitiktis, pakeitimus.

Visais atvejais, jeigu būtina, gamintojai
tiria parduodamų žaislų bandinius, 
nagrinėja ir, jeigu būtina, registruoja 
skundus bei informuoja platintojus apie 
tokią stebėseną.

Gamintojai tiria gaminamų ir parduodamų 
žaislų, įskaitant jų dalis, bandinius. Šie 
tyrimai atliekami ne rečiau kaip vieną 
kartą per metus, nepažeidžiant 38 
straipsnio nuostatų. Gamintojai nagrinėja 
ir daugiausia per dvi savaites atsako į 
įvairių ekonominių operacijų vykdytojų ir 
galutinių vartotojų pateiktus skundus ir 
pretenzijas, registruoja juos, 
vadovaudamiesi 7a straipsniu, ir 
informuoja ekonominių operacijų 
vykdytojus ir galutinius vartotojus, kurie 
to prašė, apie tokią stebėseną.

Or. fr

Pagrindimas

L’objectif de cette directive est de renforcer les dispositions en matière de sécurité des jouets 
et de santé des enfants. Aussi les fabricants doivent pourvoir garantir qu’ils ont mis en place 
différentes procédures. Les tests par sondage doivent donc être réguliers et doivent porter 
aussi sur les objets sortant de la chaîne de fabrication, ainsi que sur les parties les 
composant. Enfin, les réclamations et plaintes doivent être traitées dans un délai raisonnable, 
qu’elles proviennent des autres opérateurs économiques ou des utilisateurs finals.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas 
žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės 
aktų, imasi reikiamų korekcinių priemonių 
siekdami užtikrinti žaislo atitiktį arba 
pašalina jį iš rinkos ir susigrąžina iš 

7. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas 
žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės 
aktų, imasi reikiamų korekcinių priemonių 
siekdami užtikrinti žaislo atitiktį pagal 10a 
straipsnį arba pašalina jį iš rinkos pagal 
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galutinių vartotojų, jeigu būtina. Jie 
nedelsdami praneša valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms apie į rinką jų 
pateiktą tokį žaislą, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie reikalavimų 
neatitikimą ir apie taikomas korekcines 
priemones.

10b straipsnį ir susigrąžina iš galutinių 
vartotojų pagal 10c straipsnį. Jie 
nedelsdami praneša valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms apie į rinką jų 
pateiktą tokį žaislą, tiksliai nurodydami
visų pirma problemą, susijusią su 
neatitiktimi reikalavimams, ir taikomas 
korekcines, pašalinimo ar susigrąžinimo
priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire de préciser les différentes mesures à prendre en cas de non-conformité, en 
fonction du problème de conformité et de sécurité constaté, tel que précisé dans  les 
amendements aux articles 10 bis à quater. Idem pour l’information des autorités compétentes.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. To pageidaujančioms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms gamintojai 
suteikia visą informaciją ir dokumentus, 
būtinus žaislo atitikčiai įrodyti. Valdžios 
institucijoms pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su jomis dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant išvengti žaislų, 
kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos 
rizikos.

8. To pageidaujančioms kompetentingoms 
nacionalinėms institucijoms gamintojai per 
septynias dienas suteikia visą informaciją 
ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai 
įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, 
jie bendradarbiauja su jomis dėl visų 
veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti 
žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos 
rizikos.

Or. fr

Pagrindimas

Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une 
telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité 
permettant de garantir la santé des enfants.
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Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Gamintojai praneša šalies teritorijos, 
kurioje jų pagaminti žaislai pateikti į 
rinką, kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms apie įgaliotojo atstovo 
paskyrimą ne vėliau kaip per keturias 
savaites nuo jo paskyrimo dienos.

Or. fr

Pagrindimas

Cette information des autorités nationales compétentes est nécessaire. Elle doit se faire dans 
un délai imparti.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1b. Pranešime apie paskirtą įgaliotąjį 
atstovą būtina nurodyti atstovo duomenis 
(pavardę, pašto adresą, telefonus, 
elektroninio pašto adresą, interneto 
svetainę), žaislus, su kuriais susijusios 
įgaliotojo atstovo pareigos, numatytos šios 
straipsnio 3 dalyje, ir unikalų minėtųjų 
žaislų identifikacijos numerį.

Or. fr

Pagrindimas

Les informations minimales que le fabricant doit communiquer aux autorités nationales 
compétentes à l’issue de la désignation d’un mandataire, doivent être précisées, pour 
permettre de réaliser les objectifs de la révision de cette directive.
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Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

b) kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms paprašius, pateikia joms visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo 
atitikčiai įrodyti;

b) kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms paprašius, per septynias 
dienas pateikia joms visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai 
įrodyti;

Or. fr

Pagrindimas

Les délais de communication de tout document ou informations doivent être précisés. Une 
telle précision est un élément visant à renforcer l’application des mesures de sécurité 
permettant de garantir la santé des enfants. La 2° partie de l’amendement est linguistique.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikdami į rinką žaislą, importuotojai 
deramai laikosi taikomų reikalavimų.

1. Pateikdami į rinką žaislą, importuotojai 
užtikrina, kad žaislai, kuriuos jie tiekia 
Sąjungos rinkai, atitinka šios direktyvos 
nuostatas ir yra saugūs.

Or. fr

Pagrindimas

Il est impératif de préciser que les importateurs ont également une part de responsabilité 
dans l’application et le respect des objectifs de la révision de cette directive. Le dernier 
amendement est un amendement linguistique.
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Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami žaislą į rinką, 
importuotojai patikrina, ar gamintojas 
atliko tinkamą atitikties vertinimo 
procedūrą.

2. Prieš pateikdami žaislą į rinką, 
importuotojai patikrina, ar gamintojas 
atliko tinkamą atitikties vertinimo 
procedūrą pagal 18 ir 19 straipsnius.

Jie patikrina, ar gamintojas parengė 
techninius dokumentus, ar žaislas 
paženklintas reikiamu (-ais) atitikties 
ženklu (-ais), ar prie jo pridėti reikiami 
dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 3 
straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

Jie patikrina, ar gamintojas parengė 
techninius dokumentus pagal 20 straipsnį, 
ar žaislas paženklintas reikiamu (-ais) 
atitikties ženklu (-ais), ar prie jo pridėti 
reikiami dokumentai ir ar gamintojas 
įvykdė 3 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 9
straipsnyje ir II priede nustatytus 
reikalavimus.

Jei platintojas nustato, kad žaislas 
neatitinka 9 straipsnyje ir II priede 
išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis 
gali pateikti į rinką žaislą tik užtikrinęs 
žaislo atitiktį minėtiems reikalavimams.

Jei importuotojas nustato, kad žaislas 
neatitinka 9 straipsnyje ir II priede 
išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis 
gali pateikti į rinką žaislą tik užtikrinęs 
žaislo atitiktį minėtiems reikalavimams.

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire de rappeler les dispositions pertinentes de la présente directive auxquelles 
ces différents points se rapportent. L’amendement à l’alinéa 3 est linguistique.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Importuotojai nurodo savo pavadinimą, 
adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant 
žaislo arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar 
pobūdžio to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės ar prie žaislo pridedamame 
dokumente.

3. Importuotojai ant žaislo matomai ir 
aiškiai įskaitomai nurodo savo pavadinimą 
ir adresą, telefonus ir elektroninio pašto 
adresus, kuriais su jais galima susisiekti, 
arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to 
neįmanoma padaryti, matomai ir atskirai 
nuo žaislo aprašo juos nurodo ant 
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pakuotės ar prie žaislo pridedamame 
dokumente.

Or. fr

Pagrindimas

Les informations initialement proposées doivent être complétées et elles doivent être 
accessibles facilement et rapidement.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Tuo metu, kai atsakomybė žaislą tenka 
importuotojams, jie užtikrina, kad dėl 
saugojimo ir gabenimo sąlygų nekiltų 
pavojaus dėl jo atitikties 9 straipsnyje ir II 
priede nustatytiems reikalavimams.

4. Tuo metu, kai atsakomybė už žaislą 
tenka importuotojams, jie užtikrina, kad dėl 
saugojimo ir gabenimo sąlygų nekiltų 
pavojaus dėl jo vientisumo ir atitikties 9 
straipsnyje ir II priede nustatytiems 
reikalavimams.

Or. fr

Pagrindimas

Le respect des exigences de sécurité ne concerne pas seulement le respect de la conformité, 
mais doit garantir aussi l’intégrité du jouet.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas 
žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės 
aktų, imasi reikiamų korekcinių priemonių 
siekdami užtikrinti žaislo atitiktį arba 
pašalina jį iš rinkos ir jį susigrąžina iš 
galutinių vartotojų, jeigu būtina. Jie 

5. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas 
žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės 
aktų, imasi reikiamų korekcinių priemonių 
siekdami užtikrinti žaislo atitiktį pagal 10a 
straipsnį arba pašalina jį iš rinkos pagal 
10b straipsnį ir susigrąžina iš galutinių 
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nedelsdami praneša valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms apie į rinką jų 
pateiktą tokį žaislą, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie reikalavimų
neatitikimą ir apie taikomas korekcines 
priemones.

vartotojų pagal 10c straipsnį. Jie 
nedelsdami praneša kitiems susijusiems
ekonominių operacijų vykdytojams ir
valstybių narių nacionalinėms institucijoms 
apie į rinką jų pateiktą tokį žaislą, tiksliai
nurodydami visų pirma problemą, 
susijusią su neatitiktimi reikalavimams, ir 
taikomas korekcines, pašalinimo ar
susigrąžinimo priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 22.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms paprašius, importuotojai 
pateikia joms visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai 
įrodyti. Šioms institucijoms pageidaujant, 
jie bendradarbiauja su jomis dėl visų 
veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti 
žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, keliamos 
rizikos.

7. Kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms paprašius, importuotojai per 
septynias dienas pateikia joms visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo 
atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms 
pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis 
dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, 
keliamos rizikos.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 26.
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Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Pateikdami į rinką žaislą, platintojai 
deramai laikosi taikomų reikalavimų.

1. Pateikdami į rinką žaislą, platintojai 
užtikrina, kad žaislai, kuriuos jie tiekia 
Sąjungos rinkai, atitinka šios direktyvos 
nuostatas ir yra saugūs.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 27.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Tuo metu, kai atsakomybė už žaislą 
tenka platintojui, jis užtikrina, kad dėl 
saugojimo ir gabenimo sąlygų nekiltų 
pavojaus dėl jo atitikties 9 straipsnyje ir II 
priede nustatytiems reikalavimams.

3. Tuo metu, kai atsakomybė už žaislą 
tenka platintojui, jis užtikrina, kad dėl 
saugojimo ir gabenimo sąlygų nekiltų 
pavojaus dėl jo vientisumo ir atitikties 9 
straipsnyje ir II priede nustatytiems 
reikalavimams.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 30.
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Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas 
žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės 
aktų, taiko reikiamas korekcines priemones 
siekdami užtikrinti gaminio atitiktį arba
pašalina jį iš rinkos ir susigrąžina iš 
galutinių vartotojų, jeigu būtina. Jie 
nedelsdami praneša valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms apie į rinką jų 
pateiktą tokį žaislą, nurodydami išsamią 
informaciją, visų pirma apie reikalavimų
neatitikimą ir apie taikomas korekcines 
priemones.

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas 
žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės 
aktų, imasi reikiamų korekcinių priemonių 
siekdami užtikrinti žaislo atitiktį pagal 10a 
straipsnį arba pašalina jį iš rinkos pagal 
10b straipsnį ir susigrąžina iš galutinių 
vartotojų pagal 10c straipsnį. Jie 
nedelsdami praneša kitiems susijusiems
ekonominių operacijų vykdytojams ir
valstybių narių nacionalinėms institucijoms 
apie į rinką jų pateiktą tokį žaislą, tiksliai
nurodydami visų pirma problemą, 
susijusią su neatitiktimi reikalavimams, ir 
taikomas korekcines, pašalinimo ar
susigrąžinimo priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 22.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms paprašius, platintojai pateikia 
visą informaciją ir dokumentus, būtinus 
žaislo atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms 
pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis 
dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, 
keliamos rizikos.

5. Kompetentingoms nacionalinėms 
institucijoms paprašius, platintojai per 
septynias dienas pateikia joms visą 
informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo 
atitikčiai įrodyti. Šioms institucijoms 
pageidaujant, jie bendradarbiauja su jomis 
dėl visų veiksmų, kurių imamasi siekiant 
išvengti žaislų, kuriuos jie pateikė į rinką, 
keliamos rizikos.
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Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 26.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7 a straipsnis
Registras

Žaislų, apibrėžtų 1 straipsnyje, sektoriaus 
ekonominių operacijų vykdytojai 
registruoja korekcines priemones, 
pašalinimo, susigrąžinimo atvejus, kitų 
ekonominių operacijų vykdytojų ir 
galutinių vartotojų pateiktas pretenzijas ir 
skundus ir veiksmus, kurių buvo imtasi 
taikant kiekvieną minėtąją priemonę.
Registre aiškiai nurodomos kiekvienos 
minėtosios priemonės taikymo priežastys, 
unikalus atitinkamo žaislo identifikacijos 
numeris ir žaislo identifikavimo ženklas, 
pagal kurį galima jį atsekti, pretenzijos ar 
skundo gavimo data ir atsakymo į 
pretenziją ar skundą išsiuntimo data. 
Registruojami duomenys saugomi dešimt 
metų. Kompetentingų institucijų prašymu 
ekonominių operacijų vykdytojai teikia 
joms šiuos duomenis.

Or. fr

Pagrindimas

L’article 3, paragraphe 4 fait référence à la tenue d’un registre par les fabricants. Il est donc 
nécessaire de préciser les modalités applicables à la tenue dudit registre dans la présente 
directive.
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Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jie turi taikyti tokias atitinkamas sistemas 
ir procedūras, kurios leistų to 
pageidaujančioms rinkos priežiūros 
institucijoms susipažinti su šia informacija 
10 metų laikotarpiu.

Jie turi taikyti tokias atitinkamas sistemas 
ir procedūras, kurios leistų to 
pageidaujančioms rinkos priežiūros 
institucijoms per septynias dienas
susipažinti su šia informacija 10 metų 
laikotarpiu.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 23.

Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Primenama, kad vaikai priklauso 
pažeidžiamų asmenų kategorijai, nes jų 
sveikata silpnesnė ir jie biologiškai labiau 
reaguoja į kai kurias medžiagas. Be to, 
rizika, susijusi su cheminių medžiagų 
poveikiu vaikams, yra didesnė nei rizika 
suaugusiesiems, kadangi vaikų raida dar 
vyksta.

Or. fr

Pagrindimas

Dans cet article disposant des exigences essentielles de sécurité, il est impératif de rappeler 
que les enfants appartiennent à la population des personnes très vulnérables ou vulnérables, 
en fonction de leur âge. Et qu’il est nécessaire qu’il en soit tenu compte en matière 
d’exigences de sécurité et de garantie de la santé des enfants utilisant des jouets, notamment 
pour ce qui est des substances chimiques.



PA\736395LT.doc 28/69 PE409.407v01-00

LT

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės vadovaujasi atsargumo 
principu.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 1.

Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žaislai neturi kelti pavojaus naudotojų ar 
trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai 
jie naudojami pagal paskirtį arba kitu 
numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą 
vaikų elgseną.

2. Žaislai neturi kelti pavojaus naudotojų ar 
trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai 
jie naudojami pagal paskirtį arba kitu 
protingai numanomu būdu, atsižvelgiant į 
įprastą vaikų elgseną.

Turi būti atsižvelgiama į naudotojų, o 
prireikus, į jų prižiūrėtojų, gebėjimus, visų 
pirma tų žaislų, kurie pagal savo funkcijas, 
matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 
36 mėnesių, atveju.

Turi būti atsižvelgiama į naudotojų 
prižiūrėtojų, gebėjimus, visų pirma tų 
žaislų, kurie pagal savo funkcijas, 
matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 
36 mėnesių, atveju.

Žaislų etiketės arba etiketės ant jų pakuotės 
ir prie jų pridedamos naudojimo 
instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų 
prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir į 
riziką patirtį žalą naudojant žaislus, taip pat 
į būdus jų išvengti.

Žaislų etiketės arba etiketės ant jų pakuotės 
ir prie jų pridedamos naudojimo 
instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų 
prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir į 
riziką patirtį žalą naudojant žaislus, taip pat 
į būdus jų išvengti.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 7 pour la 1° partie de l’amendement. Pour l’évaluation des exigences 
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essentielles de sécurité, la présence d’un surveillant ne peut pas être prise en compte, car il 
convient d’évaluer la sécurité intrinsèque des jouets. La surveillance doit avoir lieu, mais elle 
ne peut pas être continue, car l’enfant doit pouvoir et a besoin de jouer seul pour se 
développer et acquérir son autonomie.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Į rinką pateikti žaislai turi atitikti 
esminius saugos reikalavimus per jų 
numatomą ir normalų naudojimo 
laikotarpį.

3. Į rinką pateikti žaislai turi atitikti 
esminius saugos reikalavimus per jų 
normalų ir pagrįstai numatomą naudojimo 
laikotarpį.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 2.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

V priedo B dalies 1 punkte nurodyti 
įspėjimai negali būti pateikiami ant žaislų, 
kurie pagal paskirtį, matmenis ir kitas 
savybes, išskyrus svorį, skirti vaikams iki 
trisdešimt šešių mėnesių.

Or. fr

Pagrindimas

Des jouets destinés à des enfants de moins de trois ans portent souvent l'indication "non 
destiné à des enfants de moins de trois ans", alors qu’ils sont destinés à cette catégorie d’âge. 
Certains fabricants essaient ainsi de se soustraire à leurs responsabilités ou de se couvrir. 
L'annexe V n'interdisant pas explicitement que cette formule soit apposée, il est beaucoup 
plus simple en matière de surveillance du marché de faire respecter la législation en faisant 
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figurer cette disposition dans la directive.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

V priedo B dalyje išvardytų žaislų 
kategorijoms naudojami minėto priedo B 
dalyje nurodyti įspėjimai.

V priedo B dalies 2–5 punktuose išvardytų 
žaislų kategorijoms naudojami minėtuose 
punktuose nurodyti įspėjimai, kai
rengiamos šių įspėjimų formuluotės.

Or. fr

Pagrindimas

Amendement de cohérence avec l’amendement 102. Il convient aussi de préciser la portée de 
cette disposition.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojas įspėjimus pateikia ant 
žaislo, prie žaislo tvirtinamoje etiketėje 
arba ant pakuotės, o prireikus, prie žaislo 
pridedamose naudojimo instrukcijose, taip, 
kad jie būtų matomi, aiškiai įskaitomi ir 
tikslūs. Tinkami įspėjimai turi būti 
tvirtinami prie mažų žaislų, kurie 
parduodami be pakuočių.

2. Įspėjimai turi būti tikslūs, matomi, 
aiškiai bei lengvai įskaitomi ir suprantami 
naudotojų ar jų prižiūrėtojų, ir pateikiami
ant žaislo, o jeigu tai techniškai 
neįmanoma – prie žaislo tvirtinamoje 
etiketėje arba ant pakuotės. Jie taip pat 
nurodomi prie žaislo pridedamose 
naudojimo instrukcijose. Tinkami įspėjimai 
turi būti tvirtinami prie mažų žaislų, kurie 
parduodami be pakuočių.

Įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus 
ir maksimalus naudotojų amžius, turi būti 
matomi, įskaitomi ir lengvai pastebimi 
pardavimo vietoje.

Įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus 
ir maksimalus naudotojų amžius, turi būti 
matomi, aiškiai ir lengvai įskaitomi,
tikslūs ir lengvai pastebimi pardavimo 
vietoje.  Apie šiuos įspėjimus privaloma 
informuoti įgaliotuosius atstovus, 
importuotojus ir platintojus, kad prekybos 
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vietose būtų tinkamai pateikiami 
įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus 
ir maksimalus naudotojų amžius.
Įspėjimai keičiami taip, kad būtų 
užtikrinamas reguliarus jų pateikimas. 
Įspėjimai spausdinami ant kiekvieno 
pakelio geriausiai matomo paviršiaus ir 
ant bet kokios išorinės pakuotės, išskyrus 
papildomą permatomą vyniojamąjį 
popierių, naudojamą parduodant 
atitinkamą žaislą mažmeninėje prekyboje. 
Valstybės narės, atsižvelgdamos į kalbos 
reikalavimus, gali nustatyti įspėjimų 
pateikimo vietas ant atitinkamo 
paviršiaus. Pagal šį straipsnį 
reikalaujamų įspėjimų tekstai ir kiekių 
nuorodos spausdinami:
a) baltame fone juodos spalvos pusjuodžiu 
šriftu „Helvetica“. Siekdamos laikytis  
kalbos reikalavimų, valstybės narės turi 
teisę nustatyti šrifto storį, jei jų teisės 
aktuose numatytas šrifto dydis leistų 
lengvai ir aiškiai perskaityti įspėjimą;
b) valstybės narės, kurioje prekiaujama 
žaislu, oficialiąja kalba ar kalbomis.

Or. fr

Pagrindimas

Les dispositions en matière d’avertissement doivent être précisées sur de nombreux points, 
d’où cet amendement qui pour les modalités citées aux alinéas 3 et 4 de cet amendement 
s’inspirent de certaines dispositions arrêtées dans le cadre de la législation sur les produits 
du tabac. Concernant les dispositions d’avertissement au point de vente, il est régulièrement 
constaté que les vendeurs ne sont pas informés que certains jouets ne sont pas destinés aux 
enfants de moins de 3 ans, ce qui minore l’objectif de renforcer la sécurité des enfants.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Valstybės narės gali reikalauti, kad 3. Pateikiant žaislus į rinką tam tikros
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pateikiant žaislus į rinką jų teritorijoje, 
įspėjimai ir saugos instrukcijos ar jų dalis 
būtų pateikiami jų oficialia (-iomis) kalba 
(-omis).

valstybės narės teritorijoje, šiame 
straipsnyje ir V priede nurodyti įspėjimai
ir saugos instrukcijos pateikiami tos
valstybės narės oficialia (-iomis) kalba (-
omis)

Or. fr

Pagrindimas

La rédaction des avertissements et des instructions de sécurité dans la ou les langues 
officielles de l’Etat membre où les jouets sont mis sur le marché est un élément essentiel de la 
sécurité et de la santé des enfants.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10a straipsnis
Ekonominių operacijų vykdytojams 
taikomos bendrosios nuostatos dėl 

korekcinių priemonių, kurių imamasi, kai 
žaislai neatitinka reikalavimų, arba esant 

abejonių dėl jų atitikties
1. Vadovaudamiesi 3, 5 ir 6 straipsniais, 
ekonominių operacijų vykdytojai, kurių 
tiekiamas žaislas neatitinka ženklinimo 
reikalavimų, numatytų 9a straipsnyje, ar 
įspėjimų reikalavimų, numatytų 10 
straipsnyje, arba kuriems kyla dėl to
abejonių, imasi reikiamų korekcinių 
priemonių siekdami užtikrinti, kad žaislai, 
dėl kurių iškilo atitikties problema, 
atitiktų reikalavimus.  
2. Korekcinės priemonės taikomos tik 
siekiant, kad žaislai atitiktų ženklinimo ar 
įspėjimų reikalavimus pagal 9a ir 10 
straipsnius. 
3. Ekonominių operacijų vykdytojai, 
kurių tiekiami žaislai neatitinka 
ženklinimo reikalavimų, numatytų 9a 
straipsnyje, ar įspėjimų reikalavimų, 
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numatytų 10 straipsnyje, arba kuriems 
kyla dėl to abejonių, nedelsdami praneša 
apie tai kitiems susijusiems ekonominių 
operacijų vykdytojams, vartotojų 
organizacijoms ir valstybių narių, kuriose 
jie teikė žaislus rinkai, nacionalinėms 
institucijoms, tiksliai nurodydami 
neatitikties problemą ir korekcines 
priemones, kurių buvo imtasi.
4. Korekcinės priemonės pradedamos 
taikyti nedelsiant ir įgyvendinamos kuo 
greičiau, ne vėliau kaip per dvi savaites 
nuo tada, kai nustatyta neatitikties 
problema.
Jei neįmanoma laikytis minėtojo termino, 
ekonominių operacijų vykdytojai, 
susidūrę su atitikties problema, 
nedelsdami praneša apie tai kitiems
susijusiems ekonominių operacijų 
vykdytojams ir valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms ir pagrindžia, 
kad jiems reikia papildomo termino 
užtikrinti žaislų atitiktį reikalavimams. 
Kompetentingos nacionalinės institucijos 
kuo greičiau svarsto prašymą pratęsti 
terminą ir nedelsdamos praneša 
atitinkamiems ekonominių operacijų 
vykdytojams apie savo sprendimą dėl 
termino užtikrinti tam tikrų žaislų atitiktį. 
5. Sustabdomas žaislų tiekimas 
galutiniams vartotojams, kol bus 
užtikrinta jų atitiktis šios direktyvos 
nuostatoms.

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures correctives, mentionnées 
aux articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10b straipsnis 
Ekonominių operacijų vykdytojams 
taikomos bendrosios nuostatos dėl 
reikalavimų neatitinkančių žaislų arba 
žaislų, dėl kurių atitikties kyla abejonių,
pašalinimo iš rinkos priemonių
1. Vadovaudamiesi 3, 5 ir 6 straipsniais, 
ekonominių operacijų vykdytojai, kurių 
tiekiami žaislai neatitinka saugos 
reikalavimų ar kuriems kyla dėl to 
abejonių, nedelsdami imasi tokių žaislų 
pašalinimo priemonių. 
2. Ekonominių operacijų vykdytojai, 
kurių tiekiami žaislai neatitinka saugos 
reikalavimų ar kuriems kyla dėl to 
abejonių, nedelsdami praneša apie tai 
kitiems susijusiems ekonominių operacijų 
vykdytojams, vartotojų organizacijoms ir 
valstybių narių, kuriose jie tiekė žaislą 
rinkai, nacionalinėms institucijoms, 
tiksliai nurodydami neatitikties problemą 
ir pašalinimo priemones, kurių buvo 
imtasi.
3. Pašalinimo priemonės pradedamos 
taikyti nedelsiant ir įgyvendinamos kuo 
greičiau, ne vėliau kaip per dvi savaites 
nuo tada, kai nustatyta neatitikties 
problema.
Jei neįmanoma laikytis minėtojo termino, 
ekonominių operacijų vykdytojai, 
susidūrę su atitikties problema, 
nedelsdami praneša apie tai kitiems 
susijusiems ekonominių operacijų 
vykdytojams ir valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms ir pagrindžia, 
kad jiems reikia papildomo termino 
užtikrinti žaislų atitiktį. Kompetentingos 
nacionalinės institucijos kuo greičiau 
svarsto prašymą pratęsti terminą ir kiek 
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galima greičiau praneša atitinkamiems 
ekonominių operacijų vykdytojams apie 
galimą termino užtikrinti tam tikrų žaislų 
atitiktį pratęsimą. 
4. Nedelsiant sustabdomas žaislų tiekimas 
galutiniams vartotojams.
Kai žaislai, kurie buvo pašalinti iš rinkos, 
vėl atitinka reikalavimus, jie laikomi 
naujais žaislais ir privalo atitikti visas šios 
direktyvos nuostatas, kad galėtų būti 
tiekiami galutiniams vartotojams.

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux 
articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités 
en matière de retrait doivent être plus fortes que les mesures correctives car la sécurité des 
jouets et la santé des enfants peuvent être plus sérieusement affectées

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10c straipsnis
Ekonominių operacijų vykdytojams 
taikomos bendrosios nuostatos dėl 
reikalavimų neatitinkančių žaislų arba 
žaislų, dėl kurių atitikties kyla abejonių, 
susigrąžinimo priemonių
1. Vadovaudamiesi 3, 5 ir 6 straipsniais, 
ekonominių operacijų vykdytojai, kurių 
tiekiami žaislai neatitinka saugos 
reikalavimų ar kuriems kyla dėl to 
abejonių, nedelsdami imasi tokių žaislų 
susigrąžinimo priemonių. 
2. Galutiniai vartotojai, kurie įsigijo 
reikalavimų neatitinkančių žaislų, 
nedelsiant informuojami apie tai visais 



PA\736395LT.doc 36/69 PE409.407v01-00

LT

valstybių narių, kuriose atitinkami 
ekonominių operacijų vykdytojai tiekė 
tokius žaislus rinkai, turimais 
informacijos kanalais. Pateikiant 
informaciją būtina nurodyti žaislo 
neatiktiems reikalavimams priežastį, šio 
žaislo keliamą pavojų ir galimą riziką, bet 
kokias atsargumo ar reikalavimų 
neatitinkančio žaislo izoliavimo 
priemones ir vietą, į kurią reikia grąžinti 
tokius žaislus. 
3. Ekonominių operacijų vykdytojai, 
kurių tiekiami žaislai neatitinka saugos 
reikalavimų ar kuriems kyla dėl to 
abejonių, nedelsdami praneša apie tai 
kitiems susijusiems ekonominių operacijų 
vykdytojams, vartotojų organizacijoms ir 
valstybių narių, kuriose jie tiekė žaislą 
rinkai, nacionalinėms institucijoms, 
tiksliai nurodydami neatitikties problemą 
ir susigrąžinimo priemones, kurių buvo 
imtasi.
Ekonominių operacijų vykdytojai, 
kuriems taikoma susigrąžinimo priemonė, 
suteikia galimybę galutiniams 
vartotojams, įsigijusiems reikalavimus 
neatitinkančių žaislų, naudotis 
nemokama visą parą veikiančia telefono 
linija, kol vyksta susigrąžinimo 
kampanija.
Atitinkami ekonominių operacijų
vykdytojai drauge bendradarbiauja su 
vartotojų organizacijomis ir 
kompetentingomis valstybių narių, 
kuriose jie tiekė žaislą rinkai, 
institucijomis. Įvairūs pirmiau minėti 
subjektai, imdamiesi, jų manymu, 
reikalingų priemonių, suderina priemones 
ir veiksmus.
Galutinių vartotojų informavimo išlaidas 
dengia atitinkami ekonominių operacijų 
vykdytojai.
4. Susigrąžinimo priemonės pradedamos 
taikyti nedelsiant ir įgyvendinamos kuo 
greičiau, ne vėliau kaip per dvi savaites 
nuo tada, kai buvo nustatyta neatitikties 
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problema.
Jei neįmanoma laikytis minėtojo termino, 
ekonominių operacijų vykdytojai, 
susidūrę su atitikties problema, 
nedelsdami praneša apie tai kitiems 
susijusiems ekonominių operacijų 
vykdytojams ir valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms ir pagrindžia, 
kad jiems reikia papildomo termino 
užtikrinti žaislų atitiktį. Kompetentingos 
nacionalinės institucijos kuo greičiau ir 
per ne ilgiau kaip septynias dienas svarsto 
prašymą pratęsti terminą ir kiek galima 
greičiau praneša atitinkamiems 
ekonominių operacijų vykdytojams apie 
savo sprendimą dėl termino užtikrinti tam 
tikrų žaislų atitiktį.
5. Nedelsiant sustabdomas žaislų, kuriais 
dar prekiaujama, tiekimas galutiniams 
vartotojams.
6. Kai žaislai, kurie buvo susigrąžinti, vėl 
atitinka reikalavimus, jie laikomi naujais 
žaislais ir privalo atitikti visas šios 
direktyvos nuostatas, kad galėtų būti 
teikiami galutiniams vartotojams.

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire de préciser les dispositions relatives aux mesures de retrait, mentionnées aux 
articles 3, 5 et 6 de la présente directive. Ces précisions sont consubstantielles du 
renforcement des dispositions de sécurité des jouets et de la santé des enfants. Les modalités 
en matière de rappel doivent être plus fortes que les mesures de retrait car elles concernent 
des jouets détenus par des consommateurs,  la sécurité des jouets et la santé des enfants 
peuvent donc être plus gravement affectées, faute de mesures de rappel adéquates.

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Saugos vertinimas Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.
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Or. fr

Pagrindimas

Amendement linguistique

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vertinant žaislų saugą atsižvelgiama į 
visus svarbius aspektus, t. y. vaikų 
kategorijas ir vaikų grupes, kurios yra 
labai arba itin pažeidžiamos, pavyzdžiui, 
vaikai, turintys specialiųjų poreikių.

Or. fr

Pagrindimas

Outre qu’il s’agit de rappeler l’objet essentiel de l’évaluation, il est nécessaire aussi de 
préciser des aspects complémentaires de celle-ci, notamment de prendre aussi en 
considération les  groupes d’enfants handicapés.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei nėra didelių nelaimingų atsitikimų 
arba jų nedaug, savaime nelaikoma, kad 
rizika maža.

Or. fr

Pagrindimas

Cet amendement vise à ce que les accidents moyennement graves, mais surtout bénins, soient 
mieux pris en compte, pour avoir une représentation plus juste de l’accidentologie liée aux 
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jouets.

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Kai EB tipo tyrimą atlieka pagal 21 
straipsnį notifikuota įstaiga (toliau –
notifikuotoji įstaiga), ji, prireikus kartu su 
gamintoju, vertina pagal 17 straipsnį 
gamintojo atliktą analizę dėl pavojaus, kurį 
gali kelti žaislas.

3. Kai EB tipo tyrimą atlieka pagal 21 
straipsnį notifikuota įstaiga (toliau –
notifikuotoji įstaiga), ji kartu su gamintoju 
vertina pagal 17 straipsnį gamintojo atliktą 
analizę dėl pavojaus, kurį gali kelti žaislas.

Or. fr

Pagrindimas

Cette évaluation ne peut pas être facultative, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des 
jouets.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 straipsnio 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Sertifikatas peržiūrimas, jei reikia, bet 
kuriuo metu, visų pirma kai keičiamas 
žaislo gamybos procesas, naudojamos 
žaliavos arba sudedamosios dalys, ir visais 
atvejais – kas penkerius metus.

Sertifikatas peržiūrimas, jei reikia, bet 
kuriuo metu, visų pirma kai keičiamas 
žaislo gamybos procesas, naudojamos 
žaliavos arba sudedamosios dalys, ir visais 
atvejais – kas trejus metus.

Or. fr

Pagrindimas

Le délai doit être raccourcie, eu égard à l’objet de renforcer la sécurité des jouets.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio -1 dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1. Kompetentingų nacionalinių 
institucijų prašymu gamintojas teikia 
joms 3 straipsnio 2 dalyje numatytus 
techninius dokumentus, kad jos galėtų 
pagal 38 straipsnio 3a dalį atlikti bet 
kokius tikrinimus ar kontrolę savo 
teritorijoje. 

Or. fr

Pagrindimas

Il convient de préciser dans cet article  que la documentation technique doit être disponible 
pour toute inspection ou contrôle chez le fabricant de jouets.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai rinkos priežiūros institucija gamintojo 
paprašo pateikti techninių dokumentų
arba dalies jų vertimą, ji vertimui pateikti 
gali nustatyti terminą – 30 dienų, jei nėra 
pagrįstų priežasčių nustatyti trumpesnį 
terminą dėl rimtos ar tiesioginės rizikos.

Kompetentingų nacionalinių institucijų 
prašymu gamintojas arba jo įgaliotasis 
atstovas per ne ilgiau kaip keturiolika 
dienų pateikia joms techninius
dokumentus arba dalies jų vertimą, jei nėra 
pagrįstų priežasčių nustatyti trumpesnį 
terminą dėl rimtos ar tiesioginės rizikos.

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire d’être plus précis et de fixer d’emblée le délai de transmission de la 
documentation. Cela renforce la sécurité des jouets et permet de mieux garantir la sécurité et 
la santé des enfants qui font l’objet de cette révision.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jei gamintojas nesilaiko 1, 2 ir 3 dalyse 
numatytų prievolių, rinkos priežiūros 
institucija gali jo reikalauti, kad jo sąskaita 
per nustatytą laikotarpį notifikuotoji 
įstaiga atliktų tyrimą, siekiant patikrinti
atitiktį darniesiems standartams ir 
esminiams saugos reikalavimams.

4. Jei gamintojas nesilaiko -1, 1, 2 ir 3 
dalyse numatytų prievolių, rinkos 
priežiūros institucija reikalauja, kad jo 
sąskaita per ne daugiau kaip keturiolika 
dienų laikotarpį notifikuotoji įstaiga atliktų 
tyrimą, siekiant patvirtinti atitiktį 
darniesiems standartams ir esminiams 
saugos reikalavimams.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 57.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jei gamintojas nesilaiko 4 dalyje 
numatytų prievolių, rinkos priežiūros 
institucija imasi, jos manymu, būtinų 
priemonių siekdama užtikrinti, kad 
atitinkami žaislai nebus tiekiami rinkai ir 
teritorijos, kurioje ji vykdo priežiūrą, 
platinimo grandinės dalyse.

Or. fr

Pagrindimas

Le présent article est incomplet. Si le fabricant ne respecte pas les obligations qui lui 
incombent, les autorités nationales compétentes doivent pouvoir prendre les mesures 
permettant de garantir la sécurité et la santé des enfants.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) turi turėti tinkamą techninį ir profesinį 
parengimą, apimantį visą atitinkamų rūšių 
atitikties vertinimo veiklą, kuriai atitikties 
vertinimo įstaiga yra notifikuota;

a) turi turėti tinkamą techninį ir profesinį 
parengimą, patvirtintą diplomu ar 
profesine patirtimi ir pažymomis ir
apimantį visą atitinkamų rūšių atitikties 
vertinimo veiklą, kuriai atitikties vertinimo 
įstaiga yra notifikuota;

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire d’attester de la formation technique et professionnelle des personnels des 
organismes notifiés.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 11 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Atitikties vertinimo įstaiga siekia 
standarto ISO 9001: 2000 sertifikato.

Or. fr

Pagrindimas

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité de l’évaluation et du respect 
des normes dans la conduite de celle-ci.
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Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Pavaldžiosios įstaigos ir subrangovai 
turi standarto ISO 9001:2000 sertifikatą.

Or. fr

Pagrindimas

Cette certification est une garantie supplémentaire de la qualité des processus de production 
et de l’évaluation régulière et des contrôles de ceux-ci.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Pagal 37 straipsnį į rinką pateiktų 
žaislų priežiūros tikslais rinkos priežiūros 
institucijos arba bet kokia kita jų įgaliota 
notifikuotoji įstaiga turi teisę vieną kartą 
per metus, jei įmanoma, ir ne rečiau kaip 
kas dvejus metus iš anksto nepranešusi 
atlikti patikrinimus ekonominių operacijų 
vykdytojų patalpose.

Or. fr

Pagrindimas

Les contrôles dans les locaux des opérateurs économiques ne peuvent pas avoir lieu 
uniquement quand cela s’avère nécessaire, mais ils doivent pouvoir avoir lieu de manière 
inopinée, bien entendu sans notification préalable, et le plus régulièrement possible, 2 ans 
étant un délai raisonnable.
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Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal 
Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnį arba 
jeigu jos turi pakankamo pagrindo 
manyti, kad žaislas, kuriam taikoma ši 
direktyva, kelia riziką asmenų sveikatai ar 
saugai, jos kartu su atitinkamais 
ekonominių operacijų vykdytojais atlieka 
vertinimą, susijusį su atitinkamu žaislu ir 
apimantį visus šioje direktyvoje nustatytus 
reikalavimus.

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal 
Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnį arba 
jeigu jos turi abejonių, kad žaislas, kuriam 
taikoma ši direktyva, kelia riziką asmenų 
sveikatai ar saugai, jos nedelsdamos
atlieka būtiną vertinimą, susijusį su 
atitinkamu žaislu ir apimantį visus šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus. 
Ekonominių operacijų vykdytojai per 
septynias dienas pateikia institucijoms bet 
kokią prašomą pateikti informaciją ar 
duomenis.

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos 
priežiūros institucijos nustato, kad žaislas 
neatitinka šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų, jos reikalauja, kad atitinkamas 
ekonominių operacijų vykdytojas imtųsi 
visų reikiamų korekcinių priemonių, kad 
žaislas atitiktų tuos reikalavimus arba 
pašalintų žaislą iš rinkos arba jį 
susigrąžintų per pagrįstą laikotarpį, kurį 
jos nustato atsižvelgdamos į rizikos 
pobūdį.

Jeigu atliekant šį vertinimą rinkos 
priežiūros institucijos nustato, kad žaislas 
neatitinka šioje direktyvoje nustatytų 
reikalavimų, jos reikalauja, kad atitinkamas 
ekonominių operacijų vykdytojas imtųsi 
visų reikiamų korekcinių priemonių, kad 
žaislas atitiktų tuos reikalavimus arba 
pašalintų žaislą iš rinkos arba jį 
susigrąžintų per laikotarpį, numatytą šios 
direktyvos 10a, 10b ir 10c straipsnyje.

Or. fr

Pagrindimas

Tout problème de conformité doit être évalué immédiatement. La participation des opérateurs 
économiques concernés doit se limiter à la fourniture des informations pour l’évaluation de 
du jouet en cause. Si la conformité n’est pas respectée, les mesures correctives appropriées 
au problème constaté doivent être mises en œuvre dans les délais impartis.
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Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekonominių operacijų vykdytojas 
užtikrina, kad bet kokios korekcinės 
priemonės taikomos visų žaislų, kuriuos jis
tiekė rinkai visoje Bendrijoje, atžvilgiu.

3. Ekonominių operacijų vykdytojas arba 
atitinkami ekonominių operacijų 
vykdytojai užtikrina, kad bet kokios 
korekcinės, pašalinimo ar susigrąžinimo
priemonės taikomos visų žaislų, kuriuos jie
tiekė rinkai visoje Bendrijoje, atžvilgiu.

Or. fr

Pagrindimas

Il convient d’être précis et donc d’inclure tous les opérateurs économiques et toutes les 
opérations concernés par les mesures à prendre en cas de non-conformité.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Ekonominių operacijų vykdytojas 
užtikrina, kad bet kokios korekcinės 
priemonės taikomos visų žaislų, kuriuos jis 
tiekė rinkai visoje Bendrijoje, 
atžvilgiu.Jeigu atitinkamas ekonominių 
operacijų vykdytojas nesiima atitinkamų 
korekcinių priemonių per 1 dalies antroje 
pastraipoje nurodytą laikotarpį, rinkos 
priežiūros institucijos imasi visų 
atitinkamų laikinųjų priemonių siekdamos 
uždrausti ar apriboti žaislo tiekimą 
nacionalinei rinkai arba pašalinti žaislą iš 
šios rinkos, arba jį susigrąžinti.

4. Ekonominių operacijų vykdytojas 
užtikrina, kad bet kokios korekcinės, 
pašalinimo ar susigrąžinimo priemonės 
taikomos visų žaislų, kuriuos jis tiekė 
rinkai visoje Bendrijoje, atžvilgiu. Jeigu 
atitinkamas ekonominių operacijų 
vykdytojas nesiima atitinkamų korekcinių 
priemonių per 1 dalies antroje pastraipoje 
nurodytą laikotarpį, rinkos priežiūros 
institucijos imasi visų atitinkamų laikinųjų 
priemonių siekdamos uždrausti ar apriboti 
žaislo tiekimą nacionalinei rinkai arba 
pašalinti žaislą iš šios rinkos, arba jį 
susigrąžinti.

Or. fr
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Pagrindimas

Idem amendement 64.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Jeigu per tris mėnesius po 4 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo nei 
valstybė narė, nei Komisija nepareiškė 
nepritarimo laikinajai priemonei, kurią 
taiko valstybė narė atitinkamo žaislo 
atžvilgiu, ta priemonė laikoma pagrįsta.

7. Jeigu per keturias savaites po 4 dalyje 
nurodytos informacijos gavimo nei
valstybė narė, nei Komisija nepareiškė 
nepritarimo laikinajai priemonei, kurią 
taiko valstybė narė atitinkamo žaislo 
atžvilgiu, ta priemonė laikoma pagrįsta.

Or. fr

Pagrindimas

Les mesures proposées par les autorités nationales compétentes doivent être examinées par 
les pairs dans un délai raisonnable, afin de statuer sur les mesures relatives à la non-
conformité demandées par une autorité nationale compétente aux opérateurs économiques 
concernés par le jouet en cause. 

Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, visos valstybės narės imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad 
reikalavimų neatitinkantis žaislas būtų 
pašalintas iš jų rinkų. Apie tai valstybės 
narės informuoja Komisiją.

2. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, visos valstybės narės imasi 
priemonių, būtinų užtikrinti, kad 
reikalavimų neatitinkantis žaislas būtų 
pašalintas iš jų rinkų arba sugrąžintas. 
Apie tai valstybės narės informuoja 
Komisiją.

Or. fr
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Pagrindimas

Idem amendement 64

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, o žaislo neatitiktis susiejama su 
darniųjų standartų trūkumais, kaip 
nurodyta 41 straipsnio 5 dalies b punkte, 
Komisija arba valstybė narė perduoda 
klausimą svarstyti pagal Direktyvos 
98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam nuolatiniam 
komitetui.

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, o žaislo neatitiktis susiejama su 
darniųjų standartų trūkumais, kaip 
nurodyta 41 straipsnio 5 dalies b punkte, 
Komisija arba valstybė narė per septynias 
dienas perduoda klausimą svarstyti pagal 
Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam 
nuolatiniam komitetui.

Or. fr

Pagrindimas

Toute la célérité doit être apportée pour corriger dans les meilleurs délais des lacunes en 
matière de norme harmonisée relative à la conformité et à la sécurité des jouets.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Nepažeidžiant 41 straipsnio nuostatų, 
valstybė narė, nustačiusi vieną iš toliau 
minėtų faktų, pareikalauja, kad konkrečiu 
atveju atitinkamas ekonominių operacijų 
vykdytojas panaikintų susijusį neatitikimą:

1. Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Or. fr

Pagrindimas

Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des 
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jouets et la santé des enfants.

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu 1 dalyje minėta neatitiktis išlieka, 
valstybė narė imasi visų būtinų priemonių, 
siekdama apriboti ar uždrausti tiekti rinkai 
žaislą arba siekdama užtikrinti, kad žaislas 
būtų susigrąžintas arba pašalintas iš rinkos.

2. Jeigu 1 dalyje minėta neatitiktis išlieka, 
valstybė narė nedelsdama imasi visų 
būtinų priemonių, siekdama apriboti ar 
uždrausti tiekti rinkai žaislą arba siekdama 
užtikrinti, kad žaislas būtų susigrąžintas 
arba pašalintas iš rinkos.

Or. fr

Pagrindimas

Il convient d’être plus précis. Toute la célérité doit être apportée pour garantir la sécurité des 
jouets et la santé des enfants.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Komisija gali iš dalies keisti toliau 
išvardytus priedus siekdama juos suderinti 
su technikos ir mokslo raida:

1. Komisija, gavusi naujų duomenų, iš 
dalies keičia toliau išvardytus priedus 
siekdama juos suderinti su technikos ir 
mokslo raida:

-a) I priedą;
a) II priedo III dalies 7 ir 8 punktus, a) II priedo III dalį, išskyrus 1 ir 2 

punktus;
b) V priedą. b) V priedą.

Or. fr
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Pagrindimas

La procédure de comitologie retenue ne peut pas s’appliquer qu’à ces quelques points. Elle 
doit être étendue à d’autres questions, la procédure de normalisation ou d’harmonisation 
étant trop longue pour répondre à des modifications urgentes, comme le montrent les dangers 
et les risques que représentent pour la santé des enfants les aimants.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
47 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Praėjus trejiems metams nuo šios 
direktyvos taikymo dienos, nurodytos 53 
straipsnio antroje pastraipoje, o vėliau kas 
penkerius metus valstybės narės atsiunčia 
Komisijai šios direktyvos taikymo 
ataskaitą. 

Praėjus trejiems metams nuo šios 
direktyvos taikymo dienos, nurodytos 53 
straipsnio antroje pastraipoje, o vėliau kas 
trejus metus valstybės narės atsiunčia 
Komisijai šios direktyvos taikymo 
ataskaitą. 

Šioje ataskaitoje pateikiamas padėties 
vertinimas atsižvelgiant į žaislų saugą ir
šios direktyvos veiksmingumą bei 
valstybių narių vykdytos rinkos priežiūros 
apžvalga. 

Pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.

Komisija parengia šių nacionalinių 
ataskaitų santrauką ir ją paskelbia.

Komisija nedelsdama rengia ir skelbia 
ataskaitą, kurioje prireikus pateikiami 
pasiūlymai iš dalies keisti ar persvarstyti 
šią direktyvą. Minėtoji ataskaita 
siunčiama Europos Parlamentui ir 
Tarybai. Komisija nedelsdama skelbia 
savo interneto svetainėje bent jau 
ataskaitos santrumpą ir išvadas visomis 
Sąjungos oficialiosiomis kalbomis.

Or. fr

Pagrindimas

La Commission doit rédiger un rapport sur les rapports d’évaluation de la l’application de la 
présente directive dans les Etats membres. Elle doit le communiquer aux co-législateurs et le 
publier intégralement, sinon au moins le résumé et les conclusions, sur son site internet, sans 
délai. Cet amendement demande donc les mesures de transparence minimale soient 
appliquées.
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Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
50 straipsnio pirma pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės nustato taisykles dėl 
sankcijų, kurios gali apimti baudžiamąsias 
sankcijas dėl rimtų pažeidimų, taikytinų 
pažeidus nacionalines nuostatas, priimtas 
pagal šią direktyvą, ir imasi visų reikiamų 
priemonių užtikrinti, kad jos būtų 
įgyvendintos. Numatytos sankcijos turi būti 
veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

Valstybės narės nustato ir taiko taisykles 
dėl sankcijų, kurios gali apimti 
baudžiamąsias sankcijas dėl rimtų 
pažeidimų, taikytinų pažeidus nacionalines 
nuostatas, priimtas pagal šią direktyvą, ir 
imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, 
kad jos būtų įgyvendintos. Numatytos 
sankcijos turi būti veiksmingos, 
proporcingos ir atgrasančios. 

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire mais insuffisant que les Etats membres déterminent des sanctions en réponse 
aux violations des dispositions de la présente directive. En effet, ils doivent aussi pouvoir les 
appliquer pour matérialiser ces sanctions.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 skyriaus 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atviros briaunos, kyšuliai, vielos, laidai 
ir žaislų sutvirtinimo detalės turi būti 
suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad būtų 
kiek įmanoma sumažintas dėl sąlyčio su 
jais kylanti rizika fiziškai susižeisti.

2. Atviros briaunos, kyšuliai, vielos, laidai 
ir žaislų sutvirtinimo detalės turi būti 
suprojektuoti ir sukonstruoti taip, kad būtų 
kuo labiau sumažintas dėl sąlyčio su jais 
kylanti rizika fiziškai susižeisti.

Or. fr

Pagrindimas

Il est impératif de réduire les risques concernés ici au niveau le plus bas possible pour 
améliorer la sécurité des jouets et garantir l’intégrité et la santé des enfants.
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Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 skyriaus 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žaislai turi būti suprojektuoti ir 
sukonstruoti taip, kad iki minimumo būtų 
sumažintas fizinio susižeidimo rizika, kurią 
galėtų sukelti žaislų dalių judėjimas.

3. Žaislai turi būti suprojektuoti ir 
sukonstruoti taip, kad kuo labiau būtų 
sumažintas fizinio susižeidimo rizika, kurią 
galėtų sukelti žaislų dalių judėjimas.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 74

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 skyriaus 4 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami 
mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos 
pasismaugti ar uždusti dėl viršutinių 
(burnos ir nosies ertmėse) kvėpavimo takų 
užblokavimo.

Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami 
mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos 
pasismaugti ar uždusti dėl apatinių 
kvėpavimo takų ir viršutinių (burnos ir 
nosies ertmėse) kvėpavimo takų 
užblokavimo. Pakuotėje turi būti 
kiaurymė, kad galėtų patekti oras ir būtų 
įmanoma kvėpuoti, jeigu įvyksta 
užblokavimas.

Or. fr

Pagrindimas

L’obstruction interne doit également être prise en compte. Et afin d’améliorer la sécurité de 
l’objet concerné ici, un orifice permettant l’oxygénation de l’enfant par l’objet en cause doit 
avoir été effectué sur l’objet, comme cela existe pour d’autres objets ayant causé par le 
passé des obstructions et des asphyxies.
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 skyriaus 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Sekliame vandenyje naudoti skirti 
žaislai, galintys plukdyti ar išlaikyti vaiką 
vandens paviršiuje, turi būti suprojektuoti 
ir sukonstruoti taip, kad, atsižvelgiant į 
rekomenduojamą to žaislo naudojimo 
būdą, kiek įmanoma būtų sumažinta rizika 
tam žaislui prarasti plūdrumą ir vaikui 
teikiamą atramą.

5. Sekliame vandenyje naudoti skirti 
žaislai, galintys plukdyti ar išlaikyti vaiką 
vandens paviršiuje, turi būti suprojektuoti 
ir sukonstruoti taip, kad, atsižvelgiant į 
rekomenduojamą ir pagrįstai numatomą to 
žaislo naudojimo būdą, kuo labiau būtų 
sumažinta rizika tam žaislui prarasti 
plūdrumą ir vaikui teikiamą atramą.

Or. fr

Pagrindimas

Idem respectivement amendement 74 et 2.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 skyriaus 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaislai, suteikiantys vartotojams 
mobilumo, turi, jei tik įmanoma, turėti 
įtaisytą stabdžių sistemą, kuri būtų 
pritaikyta to žaislo tipui ir proporcinga jo 
išvystomai kinetinei energijai. Tokia 
sistema privalo būti naudotojo lengvai 
valdoma, nerizikuojant iškristi, susižeisti ar 
sužeisti trečiuosius asmenis.

7. Žaislai, suteikiantys vartotojams 
mobilumo, turi turėti įtaisytą stabdžių
sistemą, kuri būtų pritaikyta to žaislo tipui 
ir proporcinga jo išvystomai kinetinei 
energijai. Tokia sistema privalo būti 
naudotojo lengvai valdoma, nerizikuojant 
iškristi, susižeisti ar sužeisti trečiuosius 
asmenis.

Or. fr

Pagrindimas

L’absence de système de freinage ou l’existence  d’un système de freinage inadapté 
concernent une part importante des jouets roulants. Aussi il convient d’être plus strict pour 
améliorer la sécurité de ce type de jouets et celle des enfants.
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Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 skyriaus 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Judrumo žaislai turi būti sukonstruoti 
taip, kad būtų kuo labiau sumažinta rizika, 
kad kūno dalys bus sutraiškytos ar įstrigs ar 
kad drabužiai įstrigs, ir rizika nukristi, 
susitrenkti ir nuskęsti.

11. Pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 74.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir 
sukonstruoti taip, kad nekiltų rizika, jog 
bus pakenkta žmonių sveikatai dėl 
cheminių medžiagų ir preparatų, iš kurių 
žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, 
poveikio, jei žaislai naudojami kaip 
nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje.

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir 
sukonstruoti taip, kad nekiltų rizika, jog 
bus pakenkta žmonių sveikatai ar aplinkai
dėl cheminių medžiagų ir preparatų, iš 
kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų 
sudėtyje, poveikio, jei žaislai naudojami 
kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalyje.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 3.
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Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmo sakinyje 
nustatyto taikomų apribojimų, 
draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, 
kurios remiantis Direktyva 67548/EEB 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, 
kai jų koncentracija lygi arba viršija 
atitinkamas koncentracijos vertes, 
nustatytas preparatų, kuriuose yra šių 
medžiagų, klasifikavimo tikslais pagal 
Direktyvos 1999/45/EB nuostatas, 
išskyrus atvejus, kai šių medžiagų yra 
žaislų sudedamosiose dalyse arba 
mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, 
kurių vaikai negali fiziškai pasiekti.

3. Draudžiama žaisluose naudoti 
medžiagas, kurios remiantis Direktyva 
67548/EEB klasifikuojamos kaip 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai, kai jų 
koncentracija lygi arba viršija 0,01 % ribą. 
Kai tik įmanoma, nustatoma mažesnė 
kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų 
koncentracijos riba remiantis 
kompetentingo mokslinio komiteto 
nuomone ir 45 straipsnio 2 dalyje 
numatytu sprendimu.

Or. fr

Pagrindimas

Les substances classées comme CMR doivent être interdites, au-delà du seuil indiqué, afin de 
réaliser l’objectif d’un niveau élevé de la protection de la santé des enfants. Ce seuil doit 
pouvoir être abaissé dans le cadre de la procédure de comitologie, dès que possible sur la 
base de nouvelles données.

Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Medžiagas ir preparatus, kurios 
remiantis Direktyva 67/548/EEB 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima 
naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie 
reikalavimai:

4. Medžiagas ir preparatus, kurios 
remiantis Direktyva 67/548/EEB 
klasifikuojamos kaip 1, 2 ir 3 kategorijų 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima 
naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie 
reikalavimai:
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Or. fr

Pagrindimas

Les substances classées comme CMR doivent toutes être considérées de la même manière, car 
il s’agit de protéger à long terme la santé des enfants, plus vulnérable que celle des adultes. 
Leur utilisation ne peut être justifiée que si les conditions énumérées aux alinéas du 
paragraphe 4 sont remplies.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 4,1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.1. atitinkamas mokslinis komitetas 
įvertina medžiagų naudojimą ir nustato, 
kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveiki, 
jos yra saugios, ir buvo priimtas 
sprendimas, kaip nurodyta 45 straipsnio 2 
dalyje;

4.1. Pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. fr

Pagrindimas

Amendement linguistique.

Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 4,2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.2. alternatyvų analize patvirtinama, kad 
neturima tinkamų pakaitinių medžiagų;

4.2. Pakeitimas tekstui lietuvių kalba 
įtakos neturi.

Or. fr

Pagrindimas

Il est nécessaire de préciser ce que la substitution recouvre.
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Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 4.3 a dalis (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4.3a. Žaislai arba jų dalys turi atitikti 
maisto saugos reikalavimus ir nuostatas, 
įtvirtintas 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 178/2002, nustatančiame maistui 
skirtų teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiančiame Europos 
maisto saugos tarnybą ir nustatančiame 
su maisto saugos klausimais susijusias 
procedūras1.

Or. fr

Pagrindimas

Les limites de migration s’appliquant aux  produits alimentaires doivent également être prises 
en compte pour les jouets ou parties de jouets destinés ou susceptibles d’être mis en bouche.

Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 1 skyriaus 4.3 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį 
komitetą iš naujo įvertinti šias medžiagas 
ar preparatus kai tik iškyla saugos 
problemų ir ne vėliau kaip kas penkerius
metus nuo sprendimo priėmimo dienos 
remiantis 45 straipsnio 2 dalimi.

Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį 
komitetą iš naujo įvertinti šias medžiagas 
ar preparatus kai tik iškyla saugos 
problemų ir ne vėliau kaip kas trejus metus 
nuo sprendimo priėmimo dienos remiantis 
45 straipsnio 2 dalimi.

Or. fr

                                               
1 OL L 31, 2002 2 1, p. 1.
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Pagrindimas

La réévaluation de ces substances ou préparations doit avoir lieu à un rythme plus régulier.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Draudžiama žaisluose ir jų 
sudedamosiose dalyse naudoti 
endokrininę sistemą ardančias medžiagas, 
įtrauktas į Sąjungos prioritetinį sąrašą, 
išskyrus tuos atvejus, kai gamintojas 
įrodo, kad nėra saugesnių ir mažiau 
žalingų sveikatai pakaitinių medžiagų.

Or. fr

Pagrindimas

Les perturbateurs endocriniens représentent un risque sérieux pour le développement des 
enfants et leur santé à l’âge adulte. Aussi il convient de poser le principe de leur interdiction, 
tout en permettant leur utilisation faute de substances de substitution plus sûres et moins 
nocives disponibles, ce qui doit être prouvé par le fabricant.

Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 4 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4b. Draudžiama žaisluose ir jų 
sudedamosiose dalyse naudoti patvarias, 
bioakumuliacines ir toksiškas medžiagas 
(angl. PBT) arba labai patvarias ir didelės 
bioakumuliacijos (vPvB) medžiagas, 
išskyrus tuos atvejus, kai gamintojas 
įrodo, kad nėra saugesnių ir mažiau 
žalingų sveikatai pakaitinių medžiagų.

Or. fr
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Pagrindimas

Idem à l’amendement 87 en ce qui concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB.

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Medžiagas ir preparatus, kurios 
remiantis Direktyva 67/548/EEB 
klasifikuojamos kaip 3 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima 
naudoti žaisluose, jeigu medžiagų 
naudojimą įvertina atitinkamas mokslinis 
komitetas ir nustato, kad visų pirma 
atsižvelgiant į jų poveiki, jos yra saugios, 
ir priimamas sprendimas, kaip nurodyta 
45 straipsnio 2 dalyje, ir jeigu jų 
nedraudžiama naudoti vartojimo prekėse 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH).

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

Amendement en lien avec l’amendement 82 ; idem amendement 82.

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Kosmetikos žaislai, pavyzdžiui, žaislinė 
kosmetika lėlėms, turi atitikti Direktyvoje 
76/768/EEB nustatytus sudėties ir 
ženklinimo etiketėmis reikalavimus.

6. Žaislai, į kurių sudėtį įeina leidžiamų 
kosmetikos gaminių arba su kuriais 
prireikus naudojama kosmetikos gaminių, 
pvz., lėlės ir kosmetikos gaminiai, skirti 
žaisti, turi atitikti Direktyvoje 76/768/EEB 
nurodytus sudėties reikalavimus, išskyrus 
alergines kvapiąsias medžiagas, kurios 
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draudžiamos pagal šią direktyvą. 
Direktyvoje 76/768/EEB nurodyti 
ženklinimo etiketėmis reikalavimai 
taikomi, išskyrus alergines kvapiąsias 
medžiagas, žaislams, į kurių sudėtį įeina 
leidžiamų kosmetikos gaminių arba su 
kuriais prireikus naudojama kosmetikos 
gaminių, pvz., lėlės.

Or. fr

Pagrindimas

La notion de « jouets cosmétiques » est trop vague. Il convient d’être plus précis en ce qui 
concerne ici les substances classées comme PBT et vPvB. La législation relative aux 
cosmétiques s’applique ici.

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 7 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių 
kvapiųjų medžiagų:

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių 
kvapiųjų medžiagų:

(1) didžiojo debesylo (Inula helenium), (1) didžiojo debesylo (Inula helenium),

(2) anizilo alkoholis (2) anizilo alkoholis
(3) benzilcianido, (3) benzilcianido,

(4) 4-tret-butilfenolio, (4) 4-tret-butilfenolio,
(5) vaistinių balandų aliejaus, (5) vaistinių balandų aliejaus,

(6) ciklamenų alkoholio, (6) ciklamenų alkoholio,
(7) dietilmaleato, (7) dietilmaleato,

(8) dihidrokumarino, (8) dihidrokumarino,
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido, (9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido,

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniolio),

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniolio),

(11) 4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino, (11) 4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino,
(12) dimetilcitrakonato, (12) dimetilcitrakonato,

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3- (13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-
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ono, ono,
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono, (14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,

(15) difenilamino, (15) difenilamino,
(16) etilakrilato, (16) etilakrilato,

(17) figų lapų, šviežių ir preparatų, (17) figų lapų, šviežių ir preparatų,
(18) trans-2-heptenalio (18) trans-2-heptenalio

(19) trans-2-heksenalio dietilacetalio, (19) trans-2-heksenalio dietilacetalio,
(20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio, (20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio,

(21) hidroabietilo alkoholio, (21) hidroabietilo alkoholio,
(22) 4-etoksi-fenolio, (22) 4-etoksi-fenolio,

(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio, (23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio,
(24) 7-metoksikumarino, (24) 7-metoksikumarino,

(25) 4-metoksifenolio, (25) 4-metoksifenolio,
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono, (26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono,

(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono, (27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono,
(28) metil-trans-2-butenoato, (28) metil-trans-2-butenoato,

(29) 6-metilkumarino, (29) 6-metilkumarino,
(30) 7-metilkumarino, (30) 7-metilkumarino,

(31) 5-metil-2,3-heksandiono, (31) 5-metil-2,3-heksandiono,
(32) kvapiųjų sosiūrijų šaknų aliejaus 
(Saussurea lappa Clarke),

(32) kvapiųjų sosiūrijų šaknų aliejaus 
(Saussurea lappa Clarke),

(33) 7-etoksi-4-metilkumarino, (33) 7-etoksi-4-metilkumarino,

(34) heksahidrokumarino, (34) heksahidrokumarino,
(35) Peru balzamo (Myroxylonpereirae 
Klotzsch),

(35) Peru balzamo (Myroxylonpereirae 
Klotzsch),

(36) 2-pentiliden-cikloheksanono, (36) 2-pentiliden-cikloheksanono,

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
ono,

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
ono,

(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) amilcinamalis,
(40) amilcinamilo alkoholis,
(41) anizilo alkoholis,
(42) benzilo alkoholis,
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(43) benzilbenzoatas,
(44) benzilcinamatas,
(45) benzilsalicilatas,
(46) cinamalis,
(47) cinamilo alkoholis,
(48) citralis,
(49) citronelolis,
(50) kumarinas,
(51) eugenolis,
(52) farnezolis,
(53) geraniolis,
(54) heksilcinamono aldehidas,
(55) hidroksicitronelalis,
(56) hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehidas,
(57) izoeugenolis,
(58) Lilial (direktyvoje 76/768/EEB 83 
įraše įvardytas kaip 2-(4-tret-butilbenzil) 
propionaldehidas)
(59) d-limonenas,
(60) linalolis,
(61) metilheptinkarbonatas,
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,
(63) sodinių briedragių ekstraktai,
(64) sėleninių briedragių ekstraktai.

Or. fr

Pagrindimas

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.
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Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei 
jie yra techniškai neišvengiami, laikantis 
gerosios gamybos praktikos.

Išbraukta.

Or. fr

Pagrindimas

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 7 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Be to, turi būti nurodytos šios alerginės 
kvapiosios medžiagos, jeigu jų dedama į 
žaislus ir jeigu jų koncentracija viršija 
0,01 % masės:

Išbraukta.

(1) amilcinamalis,
(2) amilcinamilo alkoholis,
(3) anizilo alkoholis,
(4) benzilo alkoholis,
(5) benzilbenzoatas,
(6) benzilcinamatas,
(7) benzilsalicilatas,
(8) cinamalis,
(9) cinamilo alkoholis,
(10) citralis,
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(11) citronelolis,
(12) kumarinas,
(13) eugenolis,
(14) farnezolis,
(15) geraniolis,
(16) heksilcinamono aldehidas,
(17) hidroksicitronelalis,
(18) hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehidas,
(19) izoeugenolis,
(20) Lilial (Kosmetikos direktyvoje 83 
įraše įvardytas kaip 2-(4-tret-butilbenzil) 
propionaldehidas)
(21) d-limonenas,
(22) linalolis,
(23) metilheptinkarbonatas,
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,
(25) sodinių briedragių ekstraktai,
(26) sėleninių briedragių ekstraktai.

Or. fr

Pagrindimas

L’utilisation des substances parfumantes allergisantes, susceptibles donc de provoquer des 
allergies chez les enfants, ne peut être autorisée. En outre, il n’est pas possible de ce fait 
d’autoriser la présence de traces, même pour des raisons techniquement inévitables. Rien ne 
permet de justifier la présence de traces, du fait de l’interdiction des substances parfumantes 
allergisantes.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Žaislai, kurie skirti dažnai liestis su 
oda, pvz., pirštais liečiami dažai arba 
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plastilinas, turi atitikti Direktyvoje 
76/768/EEB nurodytus sudėties ir 
ženklinimo reikalavimus.

Or. fr

Pagrindimas

Les jouets entrant fréquemment en contact avec la peau doivent se voir appliquer les mêmes 
dispositions rigoureuses que celles prévues par la directive relative aux produits cosmétiques.

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7b. Žaislai, kurie skirti dažnai liestis su 
oda ir į kurių sudėtį įeina alerginės 
medžiagos, išskyrus kvapiąsias, galinčios 
turėti vaikų sveikatai sunkių, netgi 
mirtinų, pasekmių, pvz., sukelti 
anafilaktinį šoką, turi atitikti 2006 m. 
gruodžio 5 d. Komisijos direktyvos 
2006/125/EB ženklinimo reikalavimus, 
susijusius su perdirbtais grūdiniais maisto 
produktais ir maistu kūdikiams bei 
mažiems vaikams1.

Or. fr

Pagrindimas

Idem amendement 94, mais ici pour les substances allergisantes, autres que parfumantes, 
telles que le gluten, etc. Les enfants utilisant des jouets contenant ces substances allergisantes 
peuvent les mettre en bouche ou mettre leurs doigts en bouche ; la présence de ces substances 
peut provoquer des réactions aux conséquences plus ou moins graves pour la santé des 
enfants. La présence de telles substances allergisantes, autres que parfumantes, doit donc 
être étiquetée.

                                               
1 OL L 339, 2006 12 6, p. 16.
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Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 8 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8. Negalima viršyti toliau nurodytų 
išsiskyrimo iš žaislų ar jų sudėtinių dalių, 
kurias vaikai gali pasiekti žaisdami, 
ribinių verčių, kaip nurodyta 9 straipsnio 
2 dalyje:

8. Negalima viršyti toliau nurodytų 
išsiskyrimo iš visų žaislo dalių ir sudėtinių 
dalių:

Or. fr

Pagrindimas

Les dispositions en matière de limites de migration doivent être plus strictes, afin de réaliser 
l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de protection de la santé des 
enfants.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 8 dalies lentelės pavadinimas, 2 stulpelis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

mg/kg sausoje, trapioje, miltelių pavidalo 
ar lanksčioje žaislo medžiagoje

mg/kg tvirtoje, sausoje, trapioje, miltelių 
pavidalo ar lanksčioje žaislo medžiagoje

Or. fr

Pagrindimas

Il convient d’être précis et de couvrir tous les types de matière utilisables dans la fabrication 
des jouets, afin de réaliser l’objectif de renforcer la sécurité des jouets et de niveau élevé de 
protection de la santé des enfants.
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Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 3 skyriaus 8 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a. Žaislai, skirti dėti į burną, arba jų 
dalys, neatsižvelgiant į vaikų, kuriems jie 
skirti, amžiaus grupę, turi atitikti 2004 m. 
spalio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 
dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, išdėstytus reikalavimus, susijusius 
su maisto pakuotėms taikomomis 
išsiskyrimo ribomis1.

Or. fr

Pagrindimas

Les dispositions existantes relatives aux matériaux et aux objets destinés à entrer en contact 
avec les denrées alimentaires doivent également s'appliquer aux jouets ou aux parties de 
jouets destinés à être mis en bouche.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo 5 skyrius

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad atitiktų higienos ir 
švaros reikalavimus, siekiant išvengti 
rizikos užsikrėsti, susirgti ir apsinuodyti.

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad atitiktų higienos ir 
švaros reikalavimus, siekiant išvengti 
rizikos užsikrėsti, susirgti ir apsinuodyti. 
Žaislus turi būti galima plauti, valyti ir 
dezinfekuoti nekeičiant žaislų funkcijų ir 
saugos.

2. Žaislus iš tekstilės, skirtus vaikams iki 
36 mėnesių, turi būti galima plauti, o po 
plovimo jie irgi turi atitikti saugos 
reikalavimus.

2. Žaislus iš tekstilės, skirtus vaikams iki 
36 mėnesių, turi būti galima plauti, o po 
plovimo jie irgi turi atlikti savo funkcijas 
ir atitikti saugos reikalavimus.

                                               
1 OL L 338, 2004 11 13, p. 4.
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Or. fr

Pagrindimas

Un niveau élevé d’hygiène doit être compatible avec la garantie du fonctionnement du jouet 
et de la sécurité des jouets.

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV skyriaus a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

a) išsamų konstrukcijos ir gamybos aprašą, 
įskaitant žaisle esančių sudedamųjų dalių ir 
medžiagų sąrašą ir saugos duomenų apie 
panaudotas chemines medžiagas lapus, 
kuriuos turi pateikti cheminių medžiagų 
tiekėjai; 

a) išsamų konstrukcijos ir gamybos aprašą, 
įskaitant žaisle esančių sudedamųjų dalių ir 
medžiagų sąrašą ir išsamią informaciją
apie žaisluose ir jų sudedamosiose dalyse
panaudotas chemines medžiagas ir jų 
kiekį;

Or. fr

Pagrindimas

Les fiches de données de sécurité des substances chimiques ne livrent qu’une partie des 
informations sur les substances chimiques. Il est nécessaire que la documentation technique 
contienne des informations plus précises, notamment les quantités de substances chimiques 
utilisées dans la fabrication des jouets.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kartu su įspėjimais turi būti trumpai 
nurodytas konkretus pavojus – jis gali 
būti nurodytas ir naudojimo instrukcijoje.

Kartu su įspėjimais turi būti nurodyti
konkretūs pavojai, kuriais pagrindžiamas 
toks apribojimas. Nurodoma matomai ir 
įskaitomai ant žaislo arba, jeigu 
techniškai neįmanoma nurodyti ant 
žaislo, etiketėje ar ant pakuotės ir 
naudojimo instrukcijoje. Šie nurodymai 
tvirtinami prie mažų žaislų, kurie 
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parduodami be pakuočių.

Or. fr

Pagrindimas

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises et contraignantes. 
L’amendement vise à rendre plus claires et plus facilement compréhensibles les dispositions 
amendées ici.

Pakeitimas 102

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ant tokių žaislų turi būti nurodyta: 
„Įspėjimas:

Ant tokių žaislų turi būti, pavyzdžiui,
nurodyta: „Įspėjimas: tik buitiniam 
naudojimui ir šalia esant ar padedant
suaugusiesiems.“ arba „Įspėjimas: tik 
buitiniam naudojimui. Netinka vaikams 
iki 6 metų, jei jų neprižiūri paauglys ar 
suaugęs asmuo.“

Or. fr

Pagrindimas

Les dispositions prévues dans la proposition ne sont pas assez précises. La mention proposée 
est cohérente avec le champ d’application de la présente proposition, mais elle ne met pas 
clairement en garde contre un danger ou un risque.

Pakeitimas 103

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ant žaislo arba, jeigu tai neįmanoma, ant 
žaislo etiketės nurodomas aiškus, 
matomas, lengvai įskaitomas bei 
suprantamas aiškiai iš kitų įrašų 
išsiskiriantis įspėjimas apie tai, kad prieš 
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surenkant ar sumontuojant žaislą būtina 
perskaityti tolesnėje pastraipoje minimas 
instrukcijas.

Or. fr

Pagrindimas

Il doit être clairement averti de la nécessité de lire les instructions de montage ou 
d’assemblage avant de procéder à ces opérations, afin que la personne les effectuant sache 
comment elle doit procéder pour éviter tout dommage.

Pakeitimas 104

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 7 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Rekomenduojama suaugusiųjų 
priežiūra“.

„Maisto produktą ir žaislą naudoti 
prižiūrint suaugusiesiems.“

Or. fr

Pagrindimas

La mention proposée ne met pas clairement en garde contre un danger ou un risque. Il doit 
être clairement averti des dispositions à prendre.
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