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ĪSS PAMATOJUMS

Uz rotaļlietu drošumu attiecas 1988. gadā pieņemtā direktīva, kas ir grozīta 1993. gadā. Šis 
teksts veicināja dalībvalstīs pastāvošo noteikumu saskaņošanu un bērnu aizsardzības 
uzlabošanos.

Taču šī direktīva ir jāpielāgo pašreizējiem ekonomiskajiem apstākļiem un saskaņā ar pieejamo 
zinātnisko informāciju, ņemot vērā arī statistikas datus par risku un jaunās sabiedriskās 
prasības.

Svarīgākie jaunie dati

Ekonomiskais konteksts

Tirdzniecības apjoma palielināšanās ir izraisījusi būtiskas pārmaiņas rotaļlietu saimnieciskajā 
sektorā.

Aptuveni 80 % ES pārdošanā esošo rotaļlietu ir importētas un ir jāatceras, ka 2007. gadā 
miljoniem Ķīnā ražotu rotaļlietu tika atsauktas, jo tās neatbilda Eiropas normām. Preču aprite 
rada nepieciešamību pārskatīt tirgū laišanas un normu ievērošanas kontroles noteikumus.

Jaunie zinātniskie dati

Rotaļlietas satur arvien vairāk ķīmisku vielu un tāpēc ir nepieciešams pielāgot tiesību aktus 
riskam, ko rada saskarsme ar šīm vielām, kā arī tam, ko bērni ar rotaļlietām var darīt (sūkāt, 
mest u.c.).

Statistikas dati un riska pārvaldība

Ziņojumi par nelaimes gadījumiem saistībā ar rotaļlietām parasti attiecas uz smagiem 
nelaimes gadījumiem. Taču ir jāņem vērā viss nelaimes gadījumu kopums, lai labāk aptvertu 
apdraudējumu un risku, kas saistīts ar rotaļlietu izmantošanu.

Lai veiksmīgāk novērstu ar rotaļlietu izmantošanu saistītos nelaimes gadījumus, ir jābalstās uz 
zinātnisku novērtējumu un pieejamo riska novērtējumu.

Atsauce uz piesardzības principu ir jāizdara ne vien saistībā ar kādu noteiktu izstrādājumu 
kategoriju, bet tās piemērojumam ir jābūt vispārējam.

Jaunās sabiedriskās prasības

Līdz ar mūsu sabiedrību arī rotaļlietu klāsts kļūst arvien plašāks un daudzveidīgāks. Tās ir 
piemērotas bērna afektīvai un intelektuālai attīstībai un kļūst par viņa pasaules daļu gan 
mājās, gan izglītības iestādēs.

Galapatērētājiem ir tiesības gribēt un prasīt, lai viņu nopirktās preces būtu kvalitatīvas un lai 
tās nevarētu apdraudēt bērnu vai viņu pieskatītāju veselību.

Tā kā viņi ir informēti par vides jautājumiem, viņi prasa arī preces, kas neapdraud vidi. Šī 
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prasība attiecas uz preces dzīves ciklu, iesaiņojumu, kā arī uz rotaļlietu kalpošanas ilgumu.
Pētījumi liecina, ka daudzas tirgū nonākušās rotaļlietas nav pietiekami izturīgas un ātri kļūst 
par atkritumiem.

Komisijas priekšlikums ir virzība uz priekšu, bet ir nepieciešami daži precizējumi.
Grozījumi ir izstrādāti tieši ar šādu mērķi, bet īpaši pievēršoties dažām tēmām.

Brīdināšanas nozīme un normatīvie dokumenti, kas pievienojami precei.

Izmantoto terminu definīcijai ir jābūt tādai, lai tā būtu saprotama visiem un ir jābūt sasaistei ar 
ES nomenklatūru, piemēram, asfiksijas jomā.

Turklāt dokumentiem ir jābūt viegli lasāmiem. Primāra nozīme ir arī tam, ka tiem ir jābūt 
uzrakstītiem tās dalībvalsts oficiālajā valodā vai valodās, kurā attiecīgās preces pārdod.

Noteikumi saistībā ar termiņu atbildes sniegšanai uz pieprasījumu un brīdināšanai ir jānosaka 
precīzi. Tas pats attiecas uz koriģēšanas, izņemšanas un atsaukšanas pasākumiem, ja rotaļlieta 
neatbilst normām.

Izstrādājumu kvalitāte un ar ķīmisko vielu klātbūtni saistītais risks

Rotaļlietas ir paredzētas tieši bērniem — ir jāņem vērā viņu paaugstinātais jūtīgums pret vidi 
atšķirībā no pieaugušajiem.

Patiesībā viņu orgāni briedumu sasniedz tikai noteiktā vecumā, tāpēc saskarsme ar CMR
vielām būtiski apdraud bērnu attīstību un viņu veselību ilgtermiņā. Tāpēc ir nepieciešams 
plašāk atsaukties arī uz citiem tiesību aktiem (pārtikas preču iepakojums, kosmētika u.c.), 
kuros ir ietverti robežlielumi saistībā ar ķīmiskām vielām vai ar ķīmisku vielu migrāciju, kas 
ir jānovērtē, ņemot vērā to, kā bērns ar izstrādājumu varētu rīkoties (sūkāšana, saskarsme ar 
ādu u.c.).

Referents uzskata, ka noteikumos par ķīmiskām vielām ir jāiekļauj arī PBT vielas u.c.

Priekšlikumā priekšroka dota brīvai apritei nevis rotaļlietu drošumam. Šajā gadījumā ir 
jānosaka pierādīšanas pienākuma pāreja, sekojot REACH paraugam. Līdz ar to uzņēmējiem ir 
jāpierāda, ka rotaļlietas ir drošas un neapdraud bērnu veselību.

Pēc daudzu uzņēmumu pārvietošanas 80 % Eiropas Savienībā tirgoto rotaļlietu ir importētas 
un galvenokārt tās nāk no Ķīnas, kur darba apstākļi un vides standarti ir zemi.

Tāpēc rotaļlietu drošuma jomā atbildīgo pušu ir daudz. Tomēr lielie rietumu uzņēmēji vēl 
dominē rotaļlietu tirgū, tāpēc viņiem un arī importētājiem un izplatītājiem ir jāpanāk to normu 
ievērošana, kuras atspoguļo Kopienas tiesību aktus atbilstīgi augstajām mūsu bērnu veselības 
aizsardzības prasībām.

GROZĪJUMI
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Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja aicina par jautājumu atbildīgo 
Iekšējā tirgus un patērētāju aizsardzības komiteju savā ziņojumā iekļaut šādus grozījumus:

Grozījums Nr. 1

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3.a) Piesardzības princips ir skaidri 
iekļauts līgumā kopš 1992. gada; Eiropas 
Kopienu Tiesa vairākkārt ir precizējusi šā 
principa saturu un darbības jomu 
Kopienas tiesībās, jo tas ir viens no vides 
un veselības jomā Kopienas īstenotās 
aizsardzības politikas pamatiem.
1 2003. gada 23. septembra spriedums lietā C-
192/01, Komisija pret Dāniju, [2003] Krājums, I-
9693. lpp.; 2004. gada 7. septembra spriedums 
lietā C-127/02, Landelijke Vereniging tot Behoud 
van de Waddenzee et Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, [2004] Krājums, I-
7405. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā trūkst datu par apdraudējumu un risku, ko rotaļlietas var izraisīt bērnu drošībai un 
veselībai, jo ir jāņem vērā, ka bērni ir pieskaitāmi ļoti neaizsargātai vai atkarībā no 
vecuma — mazaizsargātai iedzīvotāju kategorijai, piesardzības princips ir jāiekļauj tiesību 
aktos, kuri attiecas uz rotaļlietu drošumu, lai panāktu to, ka gan dalībvalstu atbildīgās 
iestādes, gan uzņēmumi veiktu pasākumus ar mērķi novērst atsevišķu rotaļlietu nonākšanu 
tirgū. Tā piemērošanai ir jābūt vispārējai.

Grozījums Nr. 2

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visiem uzņēmējiem, kas veido 
piegādes un izplatīšanas ķēdi, jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
tirgū ir pieejamas tikai tādas rotaļlietas, 

(8) Visiem uzņēmējiem, kas veido 
piegādes un izplatīšanas ķēdi, ir jādarbojas 
ar pilnu atbildību un uzmanību, un 
jānodrošina, lai viņu tirgū laistās 
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kas atbilst piemērojamajiem tiesību 
aktiem. Šajā direktīvā paredzēta skaidra un 
samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra 
uzņēmēja uzdevumam piegādes un 
izplatīšanas procesā.

rotaļlietas normālos apstākļos, kurus 
iespējams reāli paredzēt, nevar apdraudēt 
bērnu drošību un veselību. Uzņēmējiem ir 
jāveic atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, 
ka tirgū ir pieejamas tikai tādas rotaļlietas, 
kas atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem.
Šajā direktīvā paredzēta skaidra un 
samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra 
uzņēmēja uzdevumam piegādes un 
izplatīšanas procesā.

Or. fr

Pamatojums

Nepietiek, ja atgādina uzņēmējiem, ka viņiem ir jāveic atbilstīgi pasākumi, ir lietderīgi 
atgādināt arī, ka viņi ir atbildīgi par to. Tāpēc viņiem ir jābūt uzmanīgiem, lai nodrošinātu 
bērnu drošību un neapdraudētu viņu veselību un ir jāņem vērā iespējamais rotaļlietu 
izmantojums.

Grozījums Nr. 3

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu bērnu aizsardzību pret 
nesen atklātiem riskiem, jāpieņem arī 
jaunas drošuma pamatprasības. Īpaši ir 
nepieciešams pilnveidot un atjaunināt 
noteikumus par ķīmiskajām vielām 
rotaļlietās. Šajos noteikumos jāparedz, ka 
rotaļlietām jāatbilst vispārējiem tiesību 
aktiem ķīmisko vielu jomā, īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 
1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes 
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 

(16) Lai nodrošinātu paaugstinātu bērnu 
drošības un veselības, kā arī vides 
aizsardzības līmeni pret dažādiem riskiem, 
īpaši uzmanīgi būtu jāizturas pret 
bīstamām un ļoti bīstamām vielām.
Turklāt ir jāpieņem arī jaunas drošuma 
pamatprasības. Īpaši ir nepieciešams 
pilnveidot un atjaunināt noteikumus par 
ķīmiskajām vielām rotaļlietās. Šajos 
noteikumos jāparedz, ka rotaļlietām 
jāatbilst vispārējiem tiesību aktiem ķīmisko 
vielu jomā, īpaši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai 
(EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un 
ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju 
aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 
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93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK. Tomēr šie 
noteikumi jāpielāgo konkrētajām bērnu 
vajadzībām; tā ir neaizsargāta patērētāju 
grupa. Tāpēc jāparedz jauni ierobežojumi 
vielām, kuras saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1967. gada 
27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ir 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas 
(CMR vielas), un smaržvielām rotaļlietās, 
ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var 
radīt cilvēku veselībai. Ņemot vērā 
zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās 
robežvērtības, kas atsevišķām vielām 
paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā 
arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 
Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 
Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 
93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK.
Tomēr šie noteikumi jāpielāgo 
konkrētajām bērnu vajadzībām; tā ir 
neaizsargāta patērētāju grupa. Tāpēc 
jāparedz jauni ierobežojumi vielām, kuras 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
1967. gada 27. jūnija Direktīvu 
67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu2 ir klasificētas kā kancerogēnas, 
mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai 
toksiskas (CMR vielas), un smaržvielām 
rotaļlietās, ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs 
vielas var radīt cilvēku veselībai. Ņemot 
vērā zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās 
robežvērtības, kas atsevišķām vielām 
paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

Or. fr

Pamatojums

Atbilstīgajos Kopienas līgumos un tiesību aktos vienmēr ir atsauce uz mērķi nodrošināt 
attiecīgo personu un vides veselības aizsardzības paaugstinātu līmeni un tas ir jādara arī, 
pārskatot tiesību aktus rotaļlietu drošuma jomā. Tā kā šis apsvērums attiecas uz ķīmiskām 
vielām, noteikti ir jāizdara atsauce uz bīstamām un ļoti bīstamām vielām.

Grozījums Nr. 4

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.a) Tiem uzņēmējiem, kuri lūdz atļauju 
izņēmuma kārtā rotaļlietās izmantot kādu 
ļoti bīstamu vielu, būtu jāpierāda, ka nav 
nevienas drošākas alternatīvas.

Or. fr
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Pamatojums

Vienmēr ir jāizvairās no ļoti bīstamu vielu izmantošanas, jo tās var agrāk vai vēlāk ietekmēt 
bērnu veselību. Tomēr to izmantošanu var apsvērt ar nosacījumu, ka ražotājiem ir jāpierāda, 
ka nav nevienas alternatīvas un līdz ar to drošākas vielas. Šis grozījums ir arī atsauce uz 
pierādījuma pienākuma pārejas principu, kas ir ieviests REACH tiesību aktos, un saskaņā ar 
šo principu ražotājam ir jāpierāda, ka nav alternatīvas bīstamās vielas izmantošanai.

Grozījums Nr. 5

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16.b) Atbildībai par to risku pārvaldību, 
ko rada rotaļlietas, bet īpaši par to, kuri ir 
saistīti ar ķīmisku vielu izmantošanu 
rotaļlietās, ir jāgulstas uz tām fiziskajām 
vai juridiskajām personām, kuras ražo, 
importē un laiž tirgū rotaļlietas.

Or. fr

Pamatojums

Rotaļlietu sektora uzņēmējiem ir arī pilnībā jāapzinās iespējamā bīstamā ietekme, ko uz 
bērnu veselību var atstāt noteiktu vielu vai ķīmisku preparātu izmantošana. Tāpēc viņiem ir to 
risku pārvaldībā, kuri ir saistīti ar rotaļlietu izmantošanu jāiekļauj ķīmisko vielu 
problemātika.

Grozījums Nr. 6

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(18) Atbilstoši piesardzības principam ir
lietderīgi noteikt īpašas drošuma prasības, 
lai ņemtu vērā iespējamos specifiskos 
apdraudējumus, kas saistīti ar rotaļlietām 
pārtikā, jo, apvienojot pārtiku ar 
rotaļlietām, varētu rasties nosmakšanas 
risks, kas atšķiras no riskiem, ko rada tikai 
rotaļlieta viena pati, un uz ko tādējādi 

(18) Ir lietderīgi noteikt īpašas drošuma 
prasības, lai ņemtu vērā iespējamos 
specifiskos apdraudējumus, kas saistīti ar 
rotaļlietām pārtikā, jo, apvienojot pārtiku ar 
rotaļlietām, varētu rasties nosmakšanas
risks, kas atšķiras no riskiem, ko rada tikai 
rotaļlieta viena pati, un uz ko tādējādi 
neattiecas īpaši pasākumi Kopienas 
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neattiecas īpaši pasākumi Kopienas 
mērogā.

mērogā.

Or. fr

Pamatojums

Piesardzības princips ir jāpiemēro vispārēji saistībā ar šo pārskatīto direktīvu. Šis grozījums 
ir saistīts arī ar 1. grozījumu, kurš attiecas uz 3.a apsvērumu.

Grozījums Nr. 7

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(19) Tā kā var būt rotaļlietas, kas rada 
apdraudējumu, vai arī var izstrādāt 
rotaļlietas, kas rada apdraudējumus, uz 
kuriem neattiecas konkrēta šajā direktīvā 
noteikta drošuma prasība, jānosaka 
vispārēja drošuma prasība kā juridisks 
pamats, lai veiktu pasākumus pret šādām 
rotaļlietām. Tādēļ rotaļlietu drošums 
jānosaka, ievērojot ražojuma paredzēto un 
paredzamo lietojumu, turklāt paturot prātā 
bērnu uzvedību un to, ka bērni parasti nav 
tik piesardzīgi kā caurmēra pieaugušie.

(19) Tā kā var būt rotaļlietas, kas rada 
apdraudējumu, vai arī var izstrādāt 
rotaļlietas, kas rada apdraudējumus, uz 
kuriem neattiecas konkrēta šajā direktīvā 
noteikta drošuma prasība, jānosaka 
vispārēja drošuma prasība kā juridisks 
pamats, lai veiktu pasākumus pret šādām 
rotaļlietām. Tādēļ rotaļlietu drošums 
jānosaka, ievērojot ražojuma paredzēto un 
reāli paredzamo lietojumu, turklāt paturot 
prātā bērnu uzvedību un to, ka bērni parasti 
nav tik piesardzīgi kā caurmēra pieaugušie.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē dažādi paredzamās izmantošanas veidi, kas ir jāizvērtē. Tas ir jāpārdomā, lai 
varētu veikt rotaļlietas novērtējumu un ņemt vērā to, kā bērns rotaļlietu varētu izmantot, 
izslēdzot darbības, ko noteikta vecuma bērns nevarētu veikt viņa fiziskās, intelektuālās u.c. 
attīstības līmenī.
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Grozījums Nr. 8

Direktīvas priekšlikums
21. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(21) CE marķējums, kas apstiprina
rotaļlietas atbilstību, ir redzams rezultāts 
visam atbilstības novērtēšanas procesam 
plašā nozīmē. Tādēļ šajā direktīvā jānosaka 
vispārēji CE marķējuma lietošanas principi 
un uzlikšanas noteikumi.

(21) CE marķējums, kas liecina par
rotaļlietas atbilstību, ir redzams rezultāts 
visam atbilstības novērtēšanas procesam 
plašā nozīmē. Tādēļ šajā direktīvā jānosaka 
vispārēji CE marķējuma lietošanas principi 
un uzlikšanas noteikumi.

Or. fr

Pamatojums

Lielais ar marķējumu „CE” 2007. gadā atsaukto rotaļlietu skaits atgādināja Eiropas 
patērētājiem, ka atbilstības ievērošana nav augstāka rotaļlietu drošuma līmeņa sinonīms. Tik 
pat nepiemēroti ir norādīt, ka „CE” marķējums apstiprina atbilstību, ar to domājot drošību.

Grozījums Nr. 9

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(22) Ir ļoti svarīgi skaidri norādīt 
ražotājiem un lietotājiem, ka, uzliekot 
rotaļlietai CE marķējumu, ražotājs 
apliecina, ka ražojums atbilst visām 
piemērojamajām prasībām un ka viņš 
uzņemas par to pilnīgu atbildību.

(22) Ir ļoti svarīgi skaidri norādīt 
ražotājiem, ka, uzliekot rotaļlietai CE 
marķējumu, ražotājs apliecina, ka ražojums 
atbilst visām piemērojamajām prasībām un 
ka viņš uzņemas par to pilnīgu atbildību.

Or. fr

Pamatojums

Tikai ražotājs var uzlikt „CE” marķējumu. Viņam ir jāapzinās, ka „CE” marķējuma 
izmantošana nozīmē stingru nosacījumu ievērošanu, ka līdz ar to viņš ir atbildīgs un ka par 
pārkāpumu draud sods. Saistībā ar 8. grozījumu.
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Grozījums Nr. 10

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Konkrēti Komisijai jāuztic pilnvaras, 
lai tā atsevišķos skaidri definētos 
gadījumos varētu pielāgot ķīmijas jomas 
prasības un atsevišķos gadījumos varētu 
noteikt izņēmumus attiecībā uz CMR vielu 
aizliegumu, kā arī pielāgot īpašu 
brīdinājumu tekstu atsevišķu rotaļlietu 
kategorijām. Minētos pasākumus pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā, jo tie ir vispārēji un paredzēti, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus 
un/vai papildinātu to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem.

(32) Konkrēti Komisijai jāuztic pilnvaras, 
lai tā atsevišķos skaidri definētos 
gadījumos varētu pielāgot ķīmijas jomas 
prasības un atsevišķos gadījumos varētu 
noteikt izņēmumus attiecībā uz ļoti 
bīstamu vielu un CMR vielu aizliegumu, 
kā arī pielāgot īpašu brīdinājumu tekstu 
atsevišķu rotaļlietu kategorijām. Minētos 
pasākumus pieņem saskaņā ar regulatīvo 
kontroles procedūru, kas noteikta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā, jo tie ir 
vispārēji un paredzēti, lai grozītu šīs 
direktīvas nebūtiskus elementus un/vai 
papildinātu to ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums ir saistīts ar 16. apsvēruma, 47. panta un II pielikuma III daļas grozījumiem.

Grozījums Nr. 11

Direktīvas priekšlikums
34. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34) Tā kā ierosinātās rīcības mērķi, proti, 
nodrošināt augstu rotaļlietu drošuma 
līmeni, nosakot saskaņotas rotaļlietu 
drošuma prasības un obligātās tirgus 
uzraudzības prasības, un vienlaikus 
garantēt iekšējā tirgus darbību, dalībvalstis 
vienas pašas nevar pienācīgi sasniegt un 
vēriena un seku dēļ šādu mērķi labāk var 
sasniegt Kopienas mērogā, Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 
subsidiaritātes principu, kā paredzēts 

(34) Tā kā ierosinātās rīcības mērķi, proti, 
nodrošināt augstu rotaļlietu drošuma līmeni 
ar mērķi nodrošināt bērnu drošību un 
pasargāt viņu veselību, nosakot saskaņotas 
rotaļlietu drošuma prasības un obligātās 
tirgus uzraudzības prasības, un vienlaikus 
garantēt iekšējā tirgus darbību, dalībvalstis 
vienas pašas nevar pienācīgi sasniegt un 
vēriena un seku dēļ šādu mērķi labāk var 
sasniegt Kopienas mērogā, Kopiena var 
pieņemt pasākumus saskaņā ar 



PA\736395LV.doc 12/67 PE409.407v02-00

LV

Līguma 5. pantā. Saskaņā ar šajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī 
direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs 
minēto mērķu sasniegšanai,

subsidiaritātes principu, kā paredzēts 
Līguma 5. pantā. Saskaņā ar šajā pantā 
noteikto proporcionalitātes principu šī 
direktīva nepārsniedz to, kas ir vajadzīgs 
minēto mērķu sasniegšanai,

Or. fr

Pamatojums

Ir jāatgādina šīs direktīvas primārais mērķis.

Grozījums Nr. 12

Direktīvas priekšlikums
1. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šī direktīva ir balstīta uz principu, ka 
ražotājiem, importētājiem un citiem 
uzņēmējiem ir jānodrošina, lai rotaļlietu 
ražošana vai laišana tirgū, bet īpaši tajās 
esošās ķīmiskās vielas nebūtu bērnu 
veselībai un videi kaitīgas vai toksiskas.
Šie pasākumi ir balstīti uz piesardzības 
principu.

Or. fr

Pamatojums

Atbilstīgajos Kopienas līgumos un tiesību aktos vienmēr ir atsauce uz mērķi nodrošināt 
attiecīgo personu un vides veselības aizsardzības paaugstinātu līmeni un tas ir jādara arī, 
pārskatot tiesību aktus rotaļlietu drošuma jomā, to attiecinot arī uz to ražošanā izmantotajām 
ķīmiskajām vielām. Šeit ir nepieciešams atgādināt, ka piesardzības princips ir jāiekļauj 
tiesību aktos, kuri ir saistīti ar rotaļlietu drošumu.
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Grozījums Nr. 13

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3) „ražotājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas ar savu vārdu vai 
preču zīmi izstrādā vai ražo rotaļlietu vai 
liek šo rotaļlietu izstrādāt vai ražot;

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. fr

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 14

Direktīvas priekšlikums
2. pants − 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8.a) „brīdinājums” — īpaša(s) norāde(s), 
kas vērš uzmanību vai liek galalietotājam 
vai pieskatītājam izturēties piesardzīgi 
pret rotaļlietas izmantošanas 
nosacījumiem vai pret tās salikšanu.

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešams definēt terminu „brīdinājums”, lai to nevarētu sajaukt ar marķējumu.

Grozījums Nr. 15

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(9) „izņemšana” ir jebkāds pasākums ar (9) „izņemšana” ir jebkāds pasākums ar 
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mērķi neļaut darīt pieejamu tirgū kādu
piegādes ķēdē esošu rotaļlietu;

mērķi novērst kādas piegādes ķēdē esošas
rotaļlietas laišanu, izplatīšanu, 
piedāvāšanu vai izstādīšanu tirgū;

Or. fr

Pamatojums

Noteikti ir jāprecizē, kādus pasākumus ietver izņemšana.

Grozījums Nr. 16

Direktīvas priekšlikums
2. pants − 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(11.a) „asfiksija” — svarīgāko vai 
dzīvībai vitāli svarīgu orgānu bloķēšana 
skābekļa trūkuma rezultātā, ko var izraisīt 
pieci dažādi iemesli — aizrīšanās, 
slīkšana, smakšana, žņaugšana vai 
saspiešana;

Or. fr

Pamatojums

Asfiksijas termins ir jādefinē, jo tas aptver dažādus skābekļa trūkuma fenomenus. Asfiksija ir 
sekas vienam no pieciem procesiem, kuri izraisa skābekļa trūkumu un rada nopietnu bērnu 
veselības apdraudējumu vai apdraud viņu dzīvību.

Grozījums Nr. 17

Direktīvas priekšlikums
2. pants − 12.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.a) „iespējams norīt formas vai izmēra 
dēļ” — jebkurš priekšmets, kurš izmēra 
vai formas dēļ bez ārēja spēka 
piemērošanas tikai ar savu svaru var 
pilnībā ietilpt mazo detaļu cilindrā, kas 
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definēts standartā EN 71 – 1 :2005;

Or. fr

Pamatojums

Šis fenomens ir jādefinē, jo dažu rotaļlietu norīšana var izraisīt asfiksiju vai radīt kuņģa vai 
zarnu problēmas. Norīt dažas rotaļlietas ir iespējams tikai tāpēc, ka to izmērs ir mazāks nekā 
iepriekšminētā cilindra izmērs.

Grozījums Nr. 18

Direktīvas priekšlikums
2. pants − 12.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12.b) „var izraisīt smakšanu” — jebkurš 
priekšmets, kurš sava izmēra, formas vai 
svara dēļ, nepiemērojot citu spēku, kā 
tikai paša priekšmeta spēks, var pilnībā 
aizklāt muti, degunu vai apakšējos 
elpošanas ceļus;

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats, kā 12.a punkta grozījumam.

Grozījums Nr. 19

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13) „kaitējums” ir fizisks kaitējums 
veselībai vai tās bojājums;

(13) „kaitējums” ir fizisks kaitējums 
veselībai vai jebkurš cits tās bojājums, 
tostarp ilgtermiņā;

Or. fr
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Pamatojums

Šī definīcija ir jāprecizē, tajā iekļaujot ne tikai fiziskās sekas, bet arī citas sekas, kuras kāda 
neatbilstīga rotaļlieta var izraisīt, kā arī ilgtermiņa sekas, kuras saistītas ar atsevišķu ķīmisku 
vielu izmantošanu.

Grozījums Nr. 20

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 14. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(14) „apdraudējums” ir iespējams 
kaitējuma iemesls;

(14) „apdraudējums” ir iespējams 
kaitējuma iemesls jebkuras personas 
veselībai vai integritātei;

Or. fr

Pamatojums

Nepieciešams precizēt iespējamo kaitējumu.

Grozījums Nr. 21

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas 
procedūras, lai nodrošinātu pastāvīgu 
atbilstību sērijveida ražošanā. Pienācīgi
ņem vērā ražojuma projekta vai īpašību 
pārmaiņas, kā arī pārmaiņas saskaņotajos 
standartos, uz kuriem atsaucoties deklarēta 
rotaļlietas atbilstība.

4. Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas 
procedūras, lai sērijveida ražošanā
garantētu pastāvīgu atbilstību rotaļlietas 
un tās sastāvdaļu paraugam vai modelim, 
uz kuru ir attiecinātas dažādas attiecīgās 
rotaļlietas novērtēšanas un atbilstības 
procedūras, kā arī II pielikuma 9. pantā 
noteiktās pamatprasības. Ražotāji 
pienācīgi ņem vērā ražojuma projekta vai 
īpašību pārmaiņas, kā arī pārmaiņas 
saskaņotajos standartos, uz kuriem 
atsaucoties deklarēta rotaļlietas atbilstība.

Vienmēr, kad tas nepieciešams, ražotāji
veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, 
izmeklējot un, ja vajadzīgs, reģistrējot 

Ražotāji veic saražoto un tirgū laisto
rotaļlietu, kā arī to detaļu paraugu 
pārbaudi. Šīs pārbaudes veic vismaz vienu 
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sūdzības un pastāvīgi informējot par šo 
uzraudzību izplatītājus.

reizi gadā, neskarot 38. pantu. Ražotāji
izmeklē un ne ilgāk kā divu nedēļu laikā 
atbild uz dažādu uzņēmumu un 
galalietotāju prasībām un sūdzībām un
tās reģistrē saskaņā ar šīs direktīvas 7. a 
panta noteikumiem, un informē prasības 
un sūdzības iesniegušos uzņēmējus un 
galalietotājus par īstenotajiem 
pasākumiem.

Or. fr

Pamatojums

Šīs direktīvas mērķis ir pilnveidot noteikumus rotaļlietu drošuma jomā, kā arī saistībā ar 
bērnu veselību. Arī ražotājiem ir jānodrošina dažādu procedūru izveide. Paraugu pārbaudei 
ir jānotiek regulāri un tā ir jāattiecina arī izstrādājumiem ražošanas ķēdes beigās, kā arī uz 
to sastāvdaļām. Turklāt prasības un sūdzības ir jāizskata saprātīgā termiņā gan tad, ja tās 
iesniedz citi uzņēmēji, gan galalietotāji.

Grozījums Nr. 22

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši 
tirgū, neatbilst piemērojamajiem Kopienas 
tiesību aktiem, veic nepieciešamos 
koriģējošos pasākumus, lai panāktu 
rotaļlietas atbilstību vai arī, ja vajadzīgs,
lai izņemtu to no tirgus un atsauktu no gala 
lietotājiem. Viņi nekavējoties par to 
informē valsts iestādes tajās dalībvalstīs, 
kurās viņi rotaļlietu darījuši pieejamu, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par 
neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

7. Ražotāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši 
tirgū, neatbilst piemērojamajiem Kopienas 
tiesību aktiem, veic nepieciešamos 
koriģējošos pasākumus, lai panāktu 
rotaļlietas atbilstību saskaņā ar 10.a panta 
noteikumiem vai arī lai izņemtu to no 
tirgus saskaņā ar 10.b pantu un atsauktu 
no gala lietotājiem saskaņā ar 10.c pantu.
Viņi nekavējoties par to informē valsts 
iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 
rotaļlietu darījuši pieejamu, sniedzot 
precīzu informāciju jo īpaši par 
neatbilstības problēmu un veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem, izņemšanu 
vai atsaukšanu.

Or. fr
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Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt, kādi pasākumi jāveic neatbilstības gadījumā atkarībā no konstatētās 
atbilstības vai drošības problēmas kā norādīts 10.a, 10.b un 10.c panta grozījumos. Tas pats 
attiecas uz kompetento iestāžu informēšanu.

Grozījums Nr. 23

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma ražotāji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai 
izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, 
kuras viņi laiduši tirgū.

8. Pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma ražotāji septiņu dienu laikā 
sniedz visu nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai 
izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, 
kuras viņi laiduši tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāprecizē dokumentu nosūtīšanas un informācijas sniegšanas termiņš. Šāda precizējuma 
mērķis ir nostiprināt drošības pasākumu piemērošanu, lai garantētu bērnu veselības 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 24

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ražotāji ne vēlāk kā četras nedēļas 
pēc pilnvarotā pārstāvja iecelšanas par to 
informē tās valsts atbildīgās iestādes, 
kuras teritorijā rotaļlietas tiek laistas 
apgrozībā.

Or. fr
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Pamatojums

Ir nepieciešams informēt atbildīgās valsts iestādes. Tas ir jāizdara paredzētajā termiņā.

Grozījums Nr. 25

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Par pilnvaroto personu sniedz vismaz 
šādu informāciju: kontaktinformāciju 
(uzvārdu, adresi, telefonu, e-pastu, 
interneta vietnes adresi), rotaļlietas, 
saistībā ar kurām uz viņu attiecas šā 
panta 3. punktā noteiktās saistības, kā arī 
attiecīgo rotaļlietu unikālo identifikācijas 
numuru.

Or. fr

Pamatojums

Minimālajai informācijai, kuru ražotājs sniedz atbildīgajām valsts iestādēm pēc pilnvarotās 
personas iecelšanas, ir jābūt precīzai, lai būtu iespējams īstenot šīs direktīvas pārskatīšanas 
mērķus.

Grozījums Nr. 26

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 3. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(b) pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma sniedz tām visu nepieciešamo 
informāciju un dokumentāciju, lai pierādītu 
rotaļlietas atbilstību;

(b) pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma septiņu dienu laikā sniedz 
tām visu nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību;

Or. fr
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Pamatojums

Ir jāprecizē dokumentu nosūtīšanas un informācijas sniegšanas termiņš. Šāda precizējuma 
mērķis ir nostiprināt drošības pasākumu piemērošanu, lai garantētu bērnu veselības 
aizsardzību. Otrā grozījuma daļa neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 27

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Laižot rotaļlietu tirgū, ievedēji 
pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās 
prasības.

1. Laižot rotaļlietu tirgū, ievedēji garantē, 
lai rotaļlietas, kuras viņi laiž apgrozībā 
ES tirgū atbilstu šīs direktīvas 
noteikumiem un lai tās būtu drošas.

Or. fr

Pamatojums
Noteikti ir jāprecizē, ka arī ievedējiem ir jāuzņemas sava daļa atbildības par šīs direktīvas 
pārskatīšanas mērķu piemērošanu un ievērošanu. Šis ir valodnieciska rakstura grozījums.

Grozījums Nr. 28

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Pirms rotaļlietas laišanas tirgū ievedēji 
pārliecinās, vai ražotājs ir veicis pienācīgo 
atbilstības novērtēšanas procedūru.

2. Pirms rotaļlietas laišanas tirgū ievedēji 
pārliecinās, vai ražotājs ir veicis pienācīgo 
atbilstības novērtēšanas procedūru saskaņā 
ar 18. un 19. pantu.

Viņi pārliecinās, vai ražotājs ir izstrādājis 
tehnisko dokumentāciju, vai rotaļlietai ir 
paredzētais(-ie) atbilstības marķējums(-i), 
vai tai ir pievienoti vajadzīgie dokumenti 
un vai ražotājs ir ievērojis 3. panta 5. un 
6. punktā noteiktās prasības.

Viņi pārliecinās, vai ražotājs ir izstrādājis 
tehnisko dokumentāciju saskaņā ar 
20. pantu, vai rotaļlietai ir paredzētais(-ie) 
atbilstības marķējums(-i), vai tai ir 
pievienoti vajadzīgie dokumenti un vai 
ražotājs ir ievērojis šīs direktīvas 3. panta 
5. un 6. punktā, 9. pantā un II pielikumā
noteiktās prasības.

Ja izplatītājs konstatē, ka rotaļlieta neatbilst Ja ievedējs konstatē, ka rotaļlieta neatbilst 
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9. pantā un II pielikumā noteiktajām 
drošuma pamatprasībām, viņš var to darīt 
pieejamu tirgū tikai tad, kad ir panākta tās 
atbilstība minētajām prasībām.

9. pantā un II pielikumā noteiktajām 
drošuma pamatprasībām, viņš var to laist 
tirgū tikai tad, kad ir panākta tās atbilstība 
minētajām piemērojamajām prasībām.

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešams atgādināt uz kādiem šīs direktīvas noteikumiem attiecas šie punkti. Šī punkta 
trešās daļas grozījums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 29

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ievedēji uz rotaļlietas norāda savu 
nosaukumu un adresi, kur ar tiem var 
sazināties, vai, ja rotaļlietas izmērs vai 
veids to neatļauj, tie to norāda uz 
iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots 
rotaļlietai.

3. Ievedēji uz rotaļlietas redzamā veidā un 
skaidri salasāmi norāda savu nosaukumu, 
kā arī adresi, telefonus un e-pasta 
adreses, ar kuru palīdzību ar tiem var 
sazināties, vai, ja rotaļlietas izmērs vai 
veids to neatļauj, tie to norāda redzamā 
veidā un atsevišķi no rotaļlietas apraksta 
uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas 
pievienots rotaļlietai.

Or. fr

Pamatojums

Sākotnēji paredzētā informācija ir jāpapildina un tai ir jābūt viegli un ātri pieejamai.

Grozījums Nr. 30

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ievedēji nodrošina, ka laikā, kad tie ir 
atbildīgi par rotaļlietu, tās uzglabāšanas un 
pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē 

4. Ievedēji nodrošina, ka laikā, kad tie ir 
atbildīgi par rotaļlietu, tās uzglabāšanas un 
pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē 
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tās atbilstību prasībām, kas noteiktas 
9. pantā un II pielikumā.

tās veselumu un atbilstību prasībām, kas 
noteiktas 9. pantā un II pielikumā.

Or. fr

Pamatojums

Drošības prasības attiecas ne vien uz atbilstības ievērošanu, bet tām ir jānodrošina arī 
rotaļlietas veselums.

Grozījums Nr. 31

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Ievedēji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav saskaņā ar piemērojamajiem 
Kopienas tiesību aktiem, veic 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai 
panāktu rotaļlietas atbilstību vai arī, ja 
vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus un 
atsauktu no gala lietotājiem. Viņi 
nekavējoties par to informē valsts iestādes 
tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu 
darījuši pieejamu, norādot sīku
informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

5. Ievedēji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir laiduši 
tirgū, nav saskaņā ar piemērojamajiem 
Kopienas tiesību aktiem, veic 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai 
panāktu rotaļlietas atbilstību saskaņā ar 
10.a pantu vai arī lai izņemtu to no tirgus 
saskaņā ar 10.b pantu un atsauktu no gala 
lietotājiem saskaņā ar 10.c pantu. Viņi 
nekavējoties par to informē citus iesaistītos 
uzņēmējus un valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu darījuši 
pieejamu, sniedzot precīzu informāciju jo 
īpaši par neatbilstības problēmu un 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem, 
izņemšanu vai atsaukšanu.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 22. grozījumam.
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Grozījums Nr. 32

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma ievedēji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai 
izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, 
kuras viņi laiduši tirgū.

7. Pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma ievedēji septiņu dienu laikā 
sniedz visu nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai 
izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, 
kuras viņi laiduši tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 26. grozījumam.

Grozījums Nr. 33

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Darot rotaļlietu pieejamu tirgū, izplatītāji 
pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās 
prasības.

1. Darot rotaļlietu pieejamu tirgū, izplatītāji 
garantē, lai rotaļlietas, kuras viņi laiž 
apgrozībā ES tirgū atbilstu šīs direktīvas 
noteikumiem tā, lai tās būtu drošas.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 27. grozījumam.
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Grozījums Nr. 34

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ievedējs nodrošina, ka laikā, kad tas ir 
atbildīgs par rotaļlietu, tās uzglabāšanas un 
pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē 
tās atbilstību prasībām, kas noteiktas 
9. pantā un II pielikumā.

3. Ievedējs nodrošina, ka laikā, kad tas ir 
atbildīgs par rotaļlietu, tās uzglabāšanas un 
pārvadāšanas apstākļi negatīvi neietekmē 
tās veselumu un atbilstību prasībām, kas 
noteiktas 9. pantā un II pielikumā.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 30. grozījumam.

Grozījums Nr. 35

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem, 
veic nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu minētās rotaļlietas 
atbilstību vai arī, ja vajadzīgs, lai izņemtu 
to no tirgus un atsauktu no gala lietotājiem.
Viņi nekavējoties par to informē valsts 
iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 
rotaļlietu darījuši pieejamu, norādot sīku
informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

4. Izplatītāji, kas uzskata vai kam ir iemesls 
uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru tie ir darījuši 
pieejamu tirgū, nav saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem, 
veic nepieciešamos koriģējošos 
pasākumus, lai panāktu minētās rotaļlietas 
atbilstību saskaņā ar 10.a pantu vai arī lai 
izņemtu to no tirgus saskaņā ar 10.b pantu 
un atsauktu no gala lietotājiem saskaņā ar 
10.c pantu. Viņi nekavējoties par to 
informē citus iesaistītos uzņēmējus un 
valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 
rotaļlietu darījuši pieejamu, sniedzot 
precīzu informāciju jo īpaši par 
neatbilstības problēmu un veiktajiem 
koriģējošajiem pasākumiem, izņemšanu 
vai atsaukšanu.

Or. fr
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Pamatojums

Tāds pats kā 22. grozījumam.

Grozījums Nr. 36

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma izplatītāji sniedz visu 
nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai 
izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, 
kuras viņi darījuši pieejamas tirgū.

5. Pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma ievedēji septiņu dienu laikā 
sniedz visu nepieciešamo informāciju un 
dokumentāciju, lai pierādītu rotaļlietas 
atbilstību. Viņi pēc šo iestāžu pieprasījuma 
sadarbojas ar tām jebkādos pasākumos, lai 
izvairītos no riska, ko var radīt rotaļlietas, 
kuras viņi laiduši tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 26. grozījumam.

Grozījums Nr. 37

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a. pants
Reģistrs

1. pantā definētie rotaļlietu nozarē 
strādājošie uzņēmēji uztur koriģējošo 
pasākumu, izņemšanas, atsaukšanas, no 
citiem uzņēmējiem un galalietotājiem 
saņemtu prasību un sūdzību reģistru un 
tajā norāda katrā attiecīgajā gadījumā 
īstenotos pasākumus.
Reģistrā ir jānorāda katra pasākuma 
iemesls, attiecīgās rotaļlietas unikālais 
identifikācijas numurs un rotaļlietas kods, 
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lai nodrošinātu izsekojamību, kā arī 
prasības vai sūdzības saņemšanas datums 
un atbildes par īstenotajiem pasākumiem 
nosūtīšanas datums saistībā ar prasību vai 
sūdzību.
Reģistru glabā desmit gadus. Uzņēmēji 
reģistrus pēc pieprasījuma uzrāda valsts 
atbildīgajām iestādēm.

Or. fr

Pamatojums

3. panta 4. punktā ir noteikts, ka uzņēmējiem ir jāveido reģistrs. Tāpēc ir nepieciešams 
precizēt šajā direktīvā paredzētā reģistra veidošanas kārtību.

Grozījums Nr. 38

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiem ir ieviestas atbilstīgas sistēmas un 
procedūras, kas ļauj 10 gadus šo 
informāciju darīt pieejamu tirgus 
uzraudzības iestādēm pēc to pieprasījuma.

Tiem ir ieviestas atbilstīgas sistēmas un 
procedūras, kas ļauj 10 gadus šo 
informāciju septiņu dienu laikā darīt 
pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm pēc 
to pieprasījuma.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 23. grozījumam.

Grozījums Nr. 39

Direktīvas priekšlikums
9. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1. Ir jāatceras, ka bērni ir pieskaitāmi 
mazaizsargātu personu kategorijai, jo 
viņiem ir trauslāka veselība un tā 



PA\736395LV.doc 27/67 PE409.407v02-00

LV

bioloģiski spēcīgāk reaģē uz ķīmiskām 
vielām. Turklāt tā kā viņu attīstība vēl nav 
beigusies, viņus vairāk nekā pieaugušos 
apdraud saskarsme ar ķīmiskām vielām.

Or. fr

Pamatojums

Šajā pantā, kurā ir noteiktas būtiskākās drošības prasības noteikti ir jāatgādina, ka bērni ir 
pieskaitāmi ļoti mazaizsargātu vai mazaizsargātu personu kategorijai atkarībā no vecuma.
Un tāpēc ir nepieciešams to ņemt vērā saistībā ar drošuma un bērnu veselības aizsardzības 
prasībām attiecībā uz rotaļlietu izmantošanu īpaši ķīmisku vielu kontekstā.

Grozījums Nr. 40

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstu rīcības pamatā ir piesardzības 
princips.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 1. grozījumam.

Grozījums Nr. 41

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rotaļlietas nedrīkst apdraudēt lietotāju 
vai trešo personu drošumu un veselību, ja 
tās izmanto paredzētajā vai paredzamā 
veidā, ņemot vērā bērnu uzvedību.

2. Rotaļlietas nedrīkst apdraudēt lietotāju 
vai trešo personu drošumu un veselību, ja 
tās izmanto paredzētajā un reāli paredzamā 
veidā, ņemot vērā bērnu uzvedību.

Ņem vērā lietotāju spējas un, ja vajadzīgs, 
viņu pieskatītāju spējas; īpaši tas attiecas 
uz rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru 

Ņem vērā lietotāju spējas; īpaši tas attiecas 
uz rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru 
vai īpašību dēļ ir paredzētas bērniem, kas 
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vai īpašību dēļ ir paredzētas bērniem, kas 
jaunāki par 36 mēnešiem.

jaunāki par 36 mēnešiem.

Rotaļlietu uzlīmēs vai uz to iepakojuma, kā 
arī tām pievienotajās lietošanas pamācībās 
pievērš lietotāju vai viņu pieskatītāju 
uzmanību apdraudējumiem un riskiem 
saistībā ar lietošanu un tam, kā no tiem 
izvairīties.

Rotaļlietu uzlīmēs vai uz to iepakojuma, kā 
arī tām pievienotajās lietošanas pamācībās 
pievērš lietotāju vai viņu pieskatītāju 
uzmanību apdraudējumiem un riskiem 
saistībā ar lietošanu un tam, kā no tiem 
izvairīties.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats, kā 7. grozījuma 1. daļai. Vērtējot drošuma pamatprasības, nevar ņemt vērā 
pieskatītāja spējas, jo ir jāvērtē rotaļlietu drošums. Uzraudzība ir nepieciešama, bet tā nevar 
būt nepārtraukta, jo bērnam ir jāvar spēlēties vienam pašam un viņam tas ir nepieciešams, lai 
attīstītu un apgūtu neatkarību.

Grozījums Nr. 42

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Paredzamajā un parastajā lietošanas 
laikā tirgū laistās rotaļlietas atbilst 
drošuma pamatprasībām.

3. Tirgū laistās rotaļlietas atbilst drošuma 
pamatprasībām attiecībā uz to parasto un 
reāli paredzamo lietojumu.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 2. grozījumam.

Grozījums Nr. 43

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

V pielikuma B daļas 1. punktā noteiktos 
brīdinājumus nevar izmantot tām 
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rotaļlietām, kuras pēc lietojuma, izmēra 
vai citām īpašībām ārpus svara ir 
paredzētas bērniem līdz trīsdesmit sešu 
mēnešu vecumam.

Or. fr

Pamatojums

Uz rotaļlietām, kuras ir paredzētas bērniem, kas nav sasnieguši 3 gadu vecumu, bieži ir 
norāde „Rotaļlieta nav paredzēta bērniem līdz 3 gadu vecumam”, lai gan tās ir paredzētas 
šai vecuma kategorijai. Atsevišķi ražotāji cenšas tādējādi atbrīvoties no atbildības vai 
aizsargāties. V pielikumā ir skaidri noteikts šāda teksta izmantošanas aizliegums, jo ir daudz 
vienkāršāk tirgus uzraudzības jomā panākt tiesību aktu ievērošanu, šo noteikumu paredzot 
direktīvā.

Grozījums Nr. 44

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz V pielikuma B daļā
norādītajām rotaļlietām izmanto minētajā 
daļā noteiktos brīdinājumus.

Attiecībā uz V pielikuma B daļas 2., 3., 4 
un 5. punktā norādītajām rotaļlietām 
minētajā daļā noteiktos brīdinājumus ņem 
vērā, izstrādājot to formulējumu.

Or. fr

Pamatojums

Grozījums saskaņā ar 102. grozījumu. Ir jāprecizē arī šā noteikuma piemērošanas joma.

Grozījums Nr. 45

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, 
piestiprinātajai etiķetei vai iepakojumam, 
vai vajadzības gadījumā rotaļlietai
pievienotajai lietošanas pamācībai 

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai vai ja tas ir 
tehniski neiespējams — etiķetei, kas ir 
piestiprināta rotaļlietai, vai iepakojumam, 
precīzi formulētus brīdinājumus tā, lai tie 
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brīdinājumus tā, lai tie būtu saskatāmi, 
skaidri salasāmi un precīzi. Mazām 
rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, 
ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

būtu saskatāmi, skaidri un viegli salasāmi 
un lietotājiem un viņu pieskatītājiem 
saprotami. Tos iekļauj arī rotaļlietai 
pievienotajā lietošanas pamācībā. Mazām 
rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, 
ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

Pārdošanas vietās ir saskatāmi, salasāmi un 
labi ieraugāmi brīdinājumi, kuros norādīts 
lietotāju minimālais un maksimālais 
vecums.

Pārdošanas vietās ir saskatāmi, skaidri un 
viegli salasāmi un precīzi, labi ieraugāmi
brīdinājumi, kuros norādīts lietotāju 
minimālais un maksimālais vecums.
Pilnvarotās personas, ievedēji un 
izplatītāji ir obligāti jāinformē par šiem 
brīdinājumiem, lai brīdinājumi par 
lietotāju minimālo un maksimālo vecumu 
tiktu atbilstīgi izvietoti tirdzniecības vietās.
Brīdinājumus maina tā, lai garantētu, ka 
tie visi tiktu lasīti regulāri. Minēto 
brīdinājumu drukā uz visredzamākās 
iepakojuma vienības virsmas, kā arī uz 
visa ārējā iepakojuma, ko lieto 
izstrādājumu mazumtirdzniecībā, izņemot 
caurspīdīgo papildu apvalku, ko lieto 
rotaļlietas mazumtirdzniecībā. Atkarībā 
no valodas prasībām, dalībvalstis var 
noteikt brīdinājumu izvietojumu uz šīm 
virsmām. Saskaņā ar šo pantu paredzētā 
brīdinājuma un norādes par sastāvdaļām 
teksts ir
a) drukāts ar melnu krāsu Helvetica 
treknrakstā uz balta fona. Lai ņemtu vērā 
valodas prasības, dalībvalstīm ir tiesības 
noteikt burtu izmēru ar noteikumu, ka tās 
normatīvajos aktos norādītais burtu 
izmērs nodrošina brīdinājuma vieglu 
lasāmību un skaidrību;
b) drukāts tās dalībvalsts oficiālajā valodā 
vai valodās, kurā izstrādājumu laiž tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Noteikumi par brīdinājumu ir jāprecizē saistībā ar vairākiem jautājumiem, tāpēc arī šī 
grozījuma 3. un 4. daļa ir izstrādāta, iedvesmojoties no tiesību aktiem, kas pieņemti tabakas 
izstrādājumu jomā. Saistībā ar brīdinājumiem tirdzniecības vietās regulāri tiek konstatēts, ka 
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pārdevēji nav informēti par to, ka dažas rotaļlietas nav paredzētas bērniem līdz 3 gadu 
vecumam un tas nelabvēlīgi ietekmē bērnu drošības palielināšanas mērķa sasniegšanu.

Grozījums Nr. 46

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Dalībvalstis var pieprasīt, lai 
brīdinājumi un norādījumi par drošumu 
pilnībā vai daļēji būtu valsts valodā vai 
valodās, ja rotaļlietas tiek laistas tirgū šo 
dalībvalstu teritorijā.

3. Šajā pantā un V pielikumā minētie 
brīdinājumi un norādījumi par drošumu ir 
izstrādāti valsts valodā vai valodās, ja 
rotaļlietas tiek laistas tirgū šīs dalībvalsts
teritorijā.

Or. fr

Pamatojums

Brīdinājumu vai norādījumu par drošumu izstrāde tās valsts valodā vai valodās, kurā 
rotaļlietas laiž apgrozībā, ir pamatnosacījums, lai garantētu bērnu drošību un viņu veselības 
aizsardzību.

Grozījums Nr. 47

Direktīvas priekšlikums
10.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.a. pants
Kopēji noteikumi uzņēmējiem par 

koriģējošiem pasākumiem, kas jāveic 
rotaļlietu neatbilstības gadījumā vai ja 

pastāv šaubas par to atbilstību.
1. Saskaņā ar 3., 5. un 6. pantu uzņēmēji, 
kurus skar problēma, vai šaubas saistībā 
ar atbilstību etiķetēšanas noteikumiem 
saskaņā ar 9.a pantu, vai brīdinājumiem 
saskaņā ar šīs direktīvas 10. pantu, veic 
koriģējošus pasākumus, kas nepieciešami 
to rotaļlietu atbilstības nodrošināšanai, uz 
kurām attiecas atbilstības problēma.
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2. Koriģējošie pasākumi attiecas tikai uz 
etiķešu vai brīdinājumu atbilstības 
nodrošināšanu saskaņā ar 9. a un 
10. pantu.
3. Uzņēmēji, kurus skar problēma, vai 
šaubas saistībā ar atbilstību etiķetēšanas 
noteikumiem saskaņā ar 9.a pantu, vai 
brīdinājumiem saskaņā ar 10. pantu, 
nekavējoties par to brīdina citus iesaistītos 
uzņēmējus, patērētāju organizācijas un 
valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 
ir laiduši apgrozībā šo rotaļlietu, precīzi 
aprakstot īpaši neatbilstības problēmu un 
veiktos koriģējošos pasākumus.
4. Koriģējošos pasākumus ievieš bez 
kavēšanās un īsteno pēc iespējas ātrāk, 
taču ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
atbilstības problēmas konstatēšanas.
Ja minēto termiņu nav iespējams ievērot, 
uzņēmēji, kurus skar atbilstības problēma, 
nekavējoties par to brīdina citus iesaistītos 
uzņēmējus un valstu atbildīgās iestādes 
un pamato nepieciešamību pagarināt 
atbilstības nodrošināšanas termiņu.
Atbildīgās valsts iestādes pēc iespējas 
ātrāk lemj par pagarinājuma 
pieprasījumu un nekavējoties informē 
attiecīgos uzņēmējus par lēmumu, bet 
īpaši par attiecīgo rotaļlietu atbilstības 
nodrošināšanas termiņu.
5. Šo rotaļlietu piegādi galalietotājiem 
pārtrauc līdz tiek panākta to atbilstība šai 
direktīvai.

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt noteikumus par koriģējošajiem pasākumiem, kas noteikti šīs 
direktīvas 3., 5., un 6. pantā. Šie precizējumi arī ir būtiski svarīgi rotaļlietu drošuma un bērnu 
veselības aizsardzības noteikumu pilnveidei.
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Grozījums Nr. 48

Direktīvas priekšlikums
10.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.b pants
Kopēji noteikumi uzņēmējiem par 
koriģējošiem pasākumiem par neatbilstīgo 
rotaļlietu un tādu rotaļlietu, kas rada 
šaubas par atbilstību izņemšanu.
1. Saskaņā ar 3., 5. un 6. pantu uzņēmēji, 
kurus skar problēma, vai šaubas saistībā 
ar atbilstību rotaļlietu drošuma 
noteikumiem, nekavējoties veic rotaļlietu 
atsaukšanas pasākumus.
2. Uzņēmēji, kurus skar problēma, vai 
šaubas saistībā ar atbilstību rotaļlietu 
drošuma noteikumiem, nekavējoties par to 
brīdina citus iesaistītos uzņēmējus, 
patērētāju organizācijas un iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi ir laiduši 
apgrozībā šo rotaļlietu, precīzi aprakstot 
īpaši neatbilstības problēmu un veiktos 
izņemšanas pasākumus.
3. Atsaukšanas pasākumus ievieš bez 
kavēšanās un īsteno pēc iespējas ātrāk, 
taču ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
atbilstības problēmas konstatēšanas.
Ja minēto termiņu nav iespējams ievērot, 
uzņēmēji, kurus skar atbilstības problēma, 
nekavējoties par to brīdina citus iesaistītos 
uzņēmējus un valstu atbildīgās iestādes 
un pamato nepieciešamību pagarināt 
atbilstības nodrošināšanas termiņu.
Atbildīgās valsts iestādes pēc iespējas 
ātrāk nolemj par pagarinājuma 
pieprasījumu un steidzīgi informē 
attiecīgos uzņēmējus par lēmumu, bet 
īpaši par iespējamo attiecīgo rotaļlietu 
atbilstības nodrošināšanas termiņu.
4. Šo rotaļlietu piegādi galalietotājiem 
pārtrauc sine die.
Pēc izņemšanas procedūrai pakļauto 
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rotaļlietu atbilstības nodrošināšanas, šīs 
rotaļlietas uzskata par līdzvērtīgām 
jaunām rotaļlietām un attiecībā uz tām ir 
jāievēro visi šīs direktīvas noteikumi 
saistībā ar piegādāšanu galapatērētājiem.

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt noteikumus par izņemšanas pasākumiem, kas noteikti šīs direktīvas 
3., 5., un 6. pantā. Šie precizējumi arī ir būtiski svarīgi rotaļlietu drošuma un bērnu veselības 
aizsardzības noteikumu pilnveidei. Izņemšanas kārtībai ir jābūt stingrākai nekā koriģējošiem 
pasākumiem, jo rotaļlietu drošums un bērnu veselība ir nopietnāk apdraudēti.

Grozījums Nr. 49

Direktīvas priekšlikums
10.c pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10.c pants
Kopēji noteikumi uzņēmējiem par 
neatbilstīgo rotaļlietu un tādu rotaļlietu, 
kas rada šaubas par atbilstību 
atsaukšanu.
1. Saskaņā ar šīs direktīvas 3., 5. un 
6. pantu uzņēmēji, kurus skar problēma, 
vai šaubas saistībā ar atbilstību rotaļlietu 
drošuma noteikumiem, nekavējoties veic 
rotaļlietu atsaukšanas pasākumus.
2. Galalietotājus, kuri ir iegādājušies 
neatbilstīgās rotaļlietas nekavējoties 
informē, izmantojot visus tajās dalībvalstīs 
pastāvošos informācijas kanālus, kurās 
attiecīgie uzņēmēji ir padarījuši rotaļlietu 
pieejamu. Sniegtajā informācijā precizē 
rotaļlietas neatbilstības iemeslu, tās radīto 
apdraudējumu un iespējamo risku, 
norāda, kā uzmanīgi rīkoties ar to vai par 
nepieciešamību neatbilstīgo rotaļlietu 
norobežot, kā arī norāda vietu, kur 
jānogādā neatbilstīgās rotaļlietas.
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3. Uzņēmēji, kurus skar problēma, vai 
šaubas saistībā ar atbilstību rotaļlietu 
drošuma noteikumiem, nekavējoties par to 
brīdina citus iesaistītos uzņēmējus, 
patērētāju organizācijas un iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās viņi ir laiduši 
apgrozībā šo rotaļlietu, precīzi aprakstot 
īpaši neatbilstības problēmu un veiktos 
atsaukšanas pasākumus.
Uzņēmēji, uz kuriem attiecas atsaukšanas 
pasākums, galalietotāju rīcībā nodod 
bezmaksas telefona līniju, kas pieejama 
24 stundas diennaktī visas atsaukšanas 
laikā.
Uzņēmēji sadarbojas savā starpā, kā arī 
ar patērētāju organizācijām un to 
dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, kurās 
rotaļlieta ir padarīta pieejama. Visas 
minētās puses ar savuprāt 
piemērotākajiem līdzekļiem saskaņo savus 
pasākumus un rīcību.
Iespējamās ar informācijas sniegšanu 
galalietotājiem saistītās izmaksas sedz 
attiecīgie uzņēmēji.
4. Atsaukšanas pasākumus ievieš bez 
kavēšanās un īsteno pēc iespējas ātrāk, 
taču ne vēlāk kā divu nedēļu laikā pēc 
atbilstības problēmas konstatēšanas.
Ja minēto termiņu nav iespējams ievērot, 
uzņēmēji, kurus skar atbilstības problēma, 
nekavējoties par to brīdina citus iesaistītos 
uzņēmējus un valstu atbildīgās iestādes 
un pamato nepieciešamību pagarināt 
atbilstības nodrošināšanas termiņu.
Atbildīgās valsts iestādes pēc iespējas 
ātrāk un ne vēlāk kā septiņu dienu laikā 
lemj par pagarinājuma pieprasījumu un 
nekavējoties, ne vēlāk kā septiņu dienu 
laikā informē attiecīgos uzņēmējus par 
lēmumu, bet īpaši par iespējamo attiecīgo 
rotaļlietu atbilstības nodrošināšanas 
termiņu.
5. Sine die pārtrauc galalietotāju piekļuvi 
tirgū vēl palikušajām rotaļlietām.



PA\736395LV.doc 36/67 PE409.407v02-00

LV

6. Pēc atsaukšanas procedūrai pakļauto 
rotaļlietu atbilstības nodrošināšanas, šīs 
rotaļlietas uzskata par līdzvērtīgām 
jaunām rotaļlietām un attiecībā uz tām ir 
jāievēro visi šīs direktīvas noteikumi 
saistībā ar piegādāšanu galapatērētājiem.

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt noteikumus par izņemšanas pasākumiem, kas noteikti šīs direktīvas 
3., 5., un 6. pantā. Šie precizējumi arī ir būtiski svarīgi rotaļlietu drošuma un bērnu veselības 
aizsardzības noteikumu pilnveidei. Atsaukšanas kārtībai ir jābūt stingrākai nekā izņemšanas 
pasākumiem, jo tie attiecas uz rotaļlietām, kas ir patērētāju rīcībā, tāpēc, ja nav veikti 
piemēroti atsaukšanas pasākumi, rotaļlietu drošums un bērnu veselība ir nopietnāk 
apdraudēti.

Grozījums Nr. 50

Direktīvas priekšlikums
17. pants – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Drošuma novērtējumi Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. fr

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 51

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vērtējot rotaļlietu drošumu, ņem vērā 
visus būtiskos aspektus, īpaši mazāk 
aizsargātu vai īpaši mazaizsargātu bērnu 
kategorijas un grupas, tādas kā bērni ar 
īpašām vajadzībām.
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Or. fr

Pamatojums

Ir jāatgādina ne vien vērtēšanas galvenais mērķis, bet ir nepieciešams precizēt arī tās papildu 
aspektus — ir jāņem vērā bērnu invalīdu grupas.

Grozījums Nr. 52

Direktīvas priekšlikums
17. pants – 1.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Smagu nelaimes gadījumu neesamība vai 
to nelielais skaits netiek sistemātiski 
uzskatīts par vāju riska prezumpciju.

Or. fr

Pamatojums

Šā grozījuma mērķis ir, lai vidēji smagi nelaimes gadījumi, bet īpaši pavisam nelieli tiktu 
labāk uzskaitīti, lai pārskats par rotaļlietu izraisītajiem nelaimes gadījumiem būtu precīzāks.

Grozījums Nr. 53

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja atbilstības novērtēšanas iestāde, kura 
ir pilnvarota saskaņā ar 21. pantu 
(turpmāk ― „pilnvarotā iestāde”), veic EK 
tipa pārbaudi, tā vajadzības gadījumā kopā 
ar ražotāju novērtē ražotāja saskaņā ar 
17. pantu veikto analīzi par 
apdraudējumiem, ko var radīt rotaļlieta.

3. Ja atbilstības novērtēšanas iestāde, kura 
ir pilnvarota saskaņā ar 21. pantu 
(turpmāk ― „pilnvarotā iestāde”), veic EK 
tipa pārbaudi, tā kopā ar ražotāju novērtē 
ražotāja saskaņā ar 17. pantu veikto analīzi 
par apdraudējumiem, ko var radīt rotaļlieta.

Or. fr
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Pamatojums

Šī vērtēšana nevar būt fakultatīva, jo mērķis ir palielināt rotaļlietu drošumu.

Grozījums Nr. 54

Direktīvas priekšlikums
19. pants – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vajadzības gadījumā sertifikātu jebkurā 
laikā pārskata, īpaši ja maina rotaļlietas 
ražošanas procesu, izejmateriālus vai 
sastāvdaļas, un jebkurā gadījumā to dara 
reizi 5 gados.

Vajadzības gadījumā sertifikātu jebkurā 
laikā pārskata, īpaši ja maina rotaļlietas 
ražošanas procesu, izejmateriālus vai 
sastāvdaļas, un jebkurā gadījumā to dara 
reizi trijos gados.

Or. fr

Pamatojums

Termiņš ir jāsaīsina, jo mērķis ir palielināt rotaļlietu drošumu.

Grozījums Nr. 55

Direktīvas priekšlikums
20. pants – -1. punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

–1. Ražotājs atbildīgajām valsts iestādēm 
pēc pieprasījuma uzrāda 3. panta 
2. punktā norādīto tehnisko 
dokumentāciju saistībā ar jebkuru to 
teritorijā notiekošu inspekciju vai kontroli 
atbilstīgi 38. panta 3.a punktam.

Or. fr

Pamatojums

Šajā pantā ir jāprecizē, ka tehniskajai dokumentācijai ir jābūt pieejamai pie rotaļlietu 
ražotāja saistībā ar jebkuru inspekciju vai kontroli.
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Grozījums Nr. 56

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja tirgus uzraudzības iestāde pieprasa
ražotājam tehniskās dokumentācijas vai 
tās daļu tulkojumu, tā var noteikt 30 dienu 
iesniegšanas termiņu, ja vien nav 
attaisnojams īsāks termiņš, jo konstatēts 
nopietns un tūlītējs apdraudējums.

Pēc valsts atbildīgo iestāžu pieprasījuma 
ražotājam vai viņa pilnvarotajam 
pārstāvim ir jāuzrāda tehniskā 
dokumentācija vai tās daļu tulkojumus ne 
vēlāk kā četrpadsmit dienu laikā, ja vien 
nav attaisnojams īsāks termiņš, jo 
konstatēts nopietns un tūlītējs 
apdraudējums.

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešama lielāka precizitāte un tūlīt jānosaka dokumentācijas uzrādīšanas termiņš. Tas 
palielinās rotaļlietu drošumu un ļaus nodrošināt bērnu drošības un veselības aizsardzību, kas 
ir šīs pārskatīšanas mērķis.

Grozījums Nr. 57

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja ražotājs nepilda 1, 2. un 3. punktā 
paredzētās saistības, tirgus uzraudzības 
iestāde var pieprasīt, lai tas uz sava rēķina 
noteiktā laikā veic pārbaudi pilnvarotajā 
iestādē un pierāda atbilstību saskaņotajiem 
standartiem un drošuma pamatprasībām.

4. Ja ražotājs nepilda –1., 1., 2. un 
3. punktā paredzētās saistības, tirgus 
uzraudzības iestāde prasa, lai tas uz sava 
rēķina, ne vēlāk kā četrpadsmit dienu 
laikā veic pārbaudi pilnvarotajā iestādē un 
pierāda atbilstību saskaņotajiem 
standartiem un drošuma pamatprasībām.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 57. grozījumam.
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Grozījums Nr. 58

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ja ražotājs neievēro 4. punktā 
noteiktās saistības, tirgus uzraudzības 
iestāde veic pasākumus, kurus tā uzskata 
par nepieciešamiem, lai neļautu 
attiecīgajām rotaļlietām nonākt tirgū un 
tās teritorijas izplatīšanas tīklā, kuru tā 
uzrauga.

Or. fr

Pamatojums

Šis pants ir nepilnīgs. Ja ražotājs neievēro savas saistības, valsts iestādēm ir jāveic pasākumi 
bērnu drošības un veselības aizsardzības nodrošināšanai.

Grozījums Nr. 59

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 7. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) laba tehniskā un profesionālā apmācība 
par atbilstības novērtēšanas darbībām 
attiecīgajā jomā, kurā atbilstības 
novērtēšanas iestāde ir tikusi pilnvarota;

(a) īpaši ar diplomiem vai darba mūžā un 
ar atestācijām apstiprināta laba tehniskā 
un profesionālā apmācība par atbilstības 
novērtēšanas darbībām attiecīgajā jomā, 
kurā atbilstības novērtēšanas iestāde ir 
tikusi pilnvarota;

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešams apliecināt pilnvaroto iestāžu personāla tehnisko un profesionālo izglītību.
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Grozījums Nr. 60

Direktīvas priekšlikums
25. pants – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Atbilstības novērtēšanas iestādei ir 
jābūt sertificētai saskaņā ar ISO 9001 
2000. gada versiju.

Or. fr

Pamatojums

Šī sertifikācija ir papildu garantija vērtēšanas kvalitātei un noteikumu ievērošanai vērtēšanas 
procesā.

Grozījums Nr. 61

Direktīvas priekšlikums
27. pants – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Meitas uzņēmumiem un 
apakšuzņēmējiem ir jābūt sertificētiem 
saskaņā ar ISO 9001 2000. gada versiju.

Or. fr

Pamatojums

Šī sertifikācija ir papildu garantija ražošanas procesam un regulārai vērtēšanai un to 
kontrolei.

Grozījums Nr. 62

Direktīvas priekšlikums
38. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a To rotaļlietu uzraudzības nolūkā, 
kuras laiž tirgū atbilstīgi 37. pantam, 
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tirgus uzraudzības iestādes vai jebkura 
pilnvarota iestāde, kam tās dod pilnvaras 
šādas kontroles veikšanai, var veikt 
neparedzētu kontroli uzņēmuma telpās, ja 
iespējams vienu reizi gadā, bet ne retāk kā 
reizi divos gados.

Or. fr

Pamatojums

Kontrolei uzņēmumā nav jānotiek tikai tad, kad tas ir nepieciešams — tai būtu jānotiek 
neparedzēti, protams, bez iepriekšēja brīdinājuma un pēc iespējas regulārāk — 2 gadi ir 
saprātīgs termiņš.

Grozījums Nr. 63

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Direktīvas 2001/95/EK 12. pantam vai ja 
tām ir pietiekams iemesls uzskatīt, ka 
rotaļlieta, uz kuru attiecas šī direktīva, 
apdraud cilvēku veselību vai drošību, tās 
kopā ar attiecīgajiem uzņēmējiem veic
attiecīgās rotaļlietas novērtējumu, aptverot 
visas šajā direktīvā noteiktās prasības.

1. Ja kādas dalībvalsts tirgus uzraudzības 
iestādes ir veikušas pasākumus atbilstīgi 
Direktīvas 2001/95/EK 12. pantam vai ja 
tām ir aizdomas, ka kāda rotaļlietu, uz 
kuru attiecas šī direktīva, apdraud cilvēku 
veselību vai drošību, tās nekavējoties veic 
nepieciešamās attiecīgās rotaļlietas
pārbaudes, aptverot visas šajā direktīvā 
noteiktās prasības. Uzņēmumi septiņu 
dienu laikā sniedz atbildīgajām iestādēm 
visu prasīto informāciju vai informē par 
jebkuru elementu.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības
iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām, tās 
pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs veic visus 
vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai 
panāktu rotaļlietas atbilstību minētajām 
prasībām vai lai proporcionāli riskam to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus šo iestāžu 
noteiktā pienācīgā termiņā.

Ja šajā novērtēšanā tirgus uzraudzības 
iestādes konstatē, ka rotaļlieta neatbilst šajā 
direktīvā noteiktajām prasībām, tās 
pieprasa, lai attiecīgais uzņēmējs veic visus 
vajadzīgos koriģējošos pasākumus, lai 
panāktu rotaļlietas atbilstību minētajām 
prasībām vai lai proporcionāli riskam to 
izņemtu vai atsauktu no tirgus šīs 
direktīvas 10.a, 10.b un 10.c pantā 
noteiktajā termiņā.

Or. fr
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Pamatojums

Jebkura atbilstības problēma ir jānovērtē nekavējoties. Attiecīgie uzņēmēji iesaistās tikai, lai 
sniegtu informāciju konkrētās rotaļlietas novērtēšanai. Ja atbilstība nav ievērota, pēc iespējas 
īsākā laikā ir jāīsteno piemēroti koriģējoši pasākumi.

Grozījums Nr. 64

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Uzņēmējs nodrošina, lai tiktu veikti 
koriģējošie pasākumi saistībā ar visām 
attiecīgajām rotaļlietām, kuras tas darījis
pieejamas Kopienas tirgū. 

3. Attiecīgais uzņēmējs vai uzņēmēji 
nodrošina, lai tiktu veikti koriģējošie, 
izņemšanas vai atsaukšanas pasākumi 
saistībā ar visām attiecīgajām rotaļlietām, 
kuras tie ir darījuši pieejamas Kopienas 
tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešama precizitāte un ir jāiekļauj visi uzņēmēji un visi pasākumi, kas veicami 
neatbilstības gadījumos.

Grozījums Nr. 65

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā 
daļā noteiktajā laika posmā neveic 
koriģējošos pasākumus, tirgus uzraudzības 
iestādes veic visus vajadzīgos pasākumus, 
lai aizliegtu vai ierobežotu to, ka rotaļlieta 
tiek darīta pieejama valsts tirgū, vai lai 
izņemtu rotaļlietu no tirgus, vai to atsauktu.

4. Ja attiecīgais uzņēmējs 1. punkta otrajā 
daļā noteiktajā laika posmā neveic 
koriģējošos, izņemšanas vai atsaukšanas
pasākumus, tirgus uzraudzības iestādes 
veic visus vajadzīgos pasākumus, lai 
aizliegtu vai ierobežotu to, ka rotaļlieta tiek 
darīta pieejama valsts tirgū, vai lai izņemtu 
rotaļlietu no tirgus, vai to atsauktu.

Or. fr
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Pamatojums

Tāds pats kā 64. grozījumam.

Grozījums Nr. 66

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Ja triju mēnešu laikā pēc 4. punktā 
minētās informācijas saņemšanas neviena 
dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi 
iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktiem 
pagaidu pasākumiem saistībā ar attiecīgo 
rotaļlietu, pasākumu uzskata par pamatotu.

7. Ja četru nedēļu laikā pēc 4. punktā 
minētās informācijas saņemšanas neviena 
dalībvalsts vai Komisija nav cēlusi 
iebildumus pret kādas dalībvalsts veiktiem 
pagaidu pasākumiem saistībā ar attiecīgo 
rotaļlietu, pasākumu uzskata par pamatotu.

Or. fr

Pamatojums

Pretējai pusei valsts atbildīgo iestāžu piedāvātie pasākumi ir jāizskata saprātīgā termiņā, lai 
lemtu par atbilstības pasākumiem, kurus pieprasījusi valsts atbildīgā iestāde attiecīgajiem 
uzņēmumiem saistībā ar problemātisko rotaļlietu.

Grozījums Nr. 67

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par 
pamatotu, visas dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
neatbilstīgās rotaļlietas izņemšanu no 
tirgus. Dalībvalstis par to informē 
Komisiju.

2. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par 
pamatotu, visas dalībvalstis veic 
nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu 
neatbilstīgās rotaļlietas izņemšanu vai 
atsaukšanu no tirgus. Dalībvalstis par to 
informē Komisiju.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 64. grozījumam.
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Grozījums Nr. 68

Direktīvas priekšlikums
42. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par 
pamatotu un rotaļlietas neatbilstība ir 
saistāma ar nepilnībām saskaņotajos 
standartos, kā minēts 41. panta 5. punkta 
b) apakšpunktā, Komisija vai dalībvalsts 
izvirza lietu izskatīšanai pastāvīgajā 
komitejā, kas izveidota ar 
Direktīvas 98/34/EK 5. pantu.

3. Ja valsts pasākums tiek uzskatīts par 
pamatotu un rotaļlietas neatbilstība ir 
saistāma ar nepilnībām saskaņotajos 
standartos, kā minēts 41. panta 5. punkta 
b) apakšpunktā, Komisija vai dalībvalsts 
septiņu dienu laikā izvirza lietu 
izskatīšanai pastāvīgajā komitejā, kas 
izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu.

Or. fr

Pamatojums

Ir jārīkojas nekavējoties, lai pēc iespējas ātrāk novērstu saskaņoto standartu nepilnības 
rotaļlietu atbilstības un drošuma jomā.

Grozījums Nr. 69

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Neskarot 41. pantu, ja dalībvalsts 
konstatē kādu no turpmāk norādītajām 
problēmām, tā pieprasa, lai attiecīgais 
uzņēmējs novērš attiecīgo neatbilstību:

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. fr

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.
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Grozījums Nr. 70

Direktīvas priekšlikums
44. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja 1. punktā minētā neatbilstība 
saglabājas, dalībvalsts veic visus atbilstīgos 
pasākumus, lai ierobežotu vai aizliegtu 
rotaļlietu darīt pieejamu tirgū vai 
nodrošinātu tās atsaukšanu vai izņemšanu 
no tirgus.

2. Ja 1. punktā minētā neatbilstība 
saglabājas, dalībvalsts nekavējoties veic 
visus atbilstīgos pasākumus, lai ierobežotu 
vai aizliegtu rotaļlietu darīt pieejamu tirgū 
vai nodrošinātu tās atsaukšanu vai 
izņemšanu no tirgus.

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešama lielāka precizitāte. Ir jārīkojas nekavējoties, lai pēc iespējas ātrāk garantētu 
rotaļlietu drošumu un nodrošinātu bērnu veselības aizsardzību.

Grozījums Nr. 71

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Lai pielāgotu tehnikas un zinātnes 
attīstībai, Komisija var grozīt šādas 
direktīvas sadaļas:

1. Lai pielāgotu tehnikas un zinātnes 
attīstībai, Komisija tūlīt pēc jaunu datu 
iegūšanas groza šādas direktīvas sadaļas:

(–a.) I pielikumu
(a) II pielikuma III daļas 7. un 8. punktu; (a) II pielikuma III daļu, izņemot 1. un 

2. punktu;
(b) V pielikumu. (b) V pielikumu.

Or. fr

Pamatojums

Paredzēto komitoloģijas procedūru nevar piemērot tikai šiem punktiem. Tā ir jāattiecina arī 
uz citiem jautājumiem, jo standartizācijas un saskaņošanas procedūra ir pārāk gara un tāpēc 
nav piemērota steidzamiem grozījumiem, kā to apliecina apdraudējums un risks, ko bērnu 
veselībai rada magnēti.



PA\736395LV.doc 47/67 PE409.407v02-00

LV

Grozījums Nr. 72

Direktīvas priekšlikums
47. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Trīs gadus pēc dienas, kurā sākts piemērot 
šo direktīvu un kas minēta 53. panta otrajā 
daļā, un pēc tam ik pēc pieciem gadiem 
dalībvalstis nosūta Komisijai ziņojumu par 
šīs direktīvas piemērošanu.

Trīs gadus pēc dienas, kurā sākts piemērot 
šo direktīvu un kas minēta 53. panta otrajā 
daļā, un pēc tam ik pēc trijiem gadiem 
dalībvalstis nosūta Komisijai ziņojumu par 
šīs direktīvas piemērošanu.

Šajā ziņojumā iekļauj situācijas 
novērtējumu attiecībā uz rotaļlietu 
drošumu un šīs direktīvas efektivitāti, kā 
arī atspoguļo dalībvalsts veiktos tirgus 
uzraudzības pasākumus.

Šajā ziņojumā iekļauj situācijas 
novērtējumu attiecībā uz rotaļlietu 
drošumu un šīs direktīvas efektivitāti, kā 
arī atspoguļo dalībvalsts veiktos tirgus 
uzraudzības pasākumus.

Komisija sagatavo un publicē minēto valsts 
ziņojumu kopsavilkumu.

Komisija pēc iespējas īsākā laikā sagatavo 
un publicē ziņojumu, kurā vajadzības 
gadījumā iekļauj šīs direktīvas grozīšanas 
vai pārskatīšanas priekšlikumus. Tā šo 
ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam 
un Padomei. Nekavējoties Komisija savā 
vietnē publicē vismaz kopsavilkumu un 
ziņojuma secinājumus visās Eiropas 
Savienības oficiālajās valodās.

Or. fr

Pamatojums

Komisijai ir jāizstrādā ziņojumus par šīs direktīvas piemērošanu visās dalībvalstīs, kas 
aprakstīta novērtējuma ziņojumos. Viņai ir jāiesniedz pārējiem likumdevējiem un arī 
nekavējoties pilnībā savā vietnē ir jāpublicē vismaz kopsavilkums un secinājumi. Šā 
grozījuma prasība ir vismaz minimālu pārskatāmības pasākumu piemērošana.
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Grozījums Nr. 73

Direktīvas priekšlikums
50. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis pieņem noteikumus par 
sankcijām, kas nopietnu pārkāpumu 
gadījumā var būt kriminālsankcijas un kas 
piemērojamas par to valsts noteikumu 
pārkāpumiem, kuri pieņemti saskaņā ar šo 
direktīvu, un veic visus nepieciešamos 
pasākumus, lai nodrošinātu šo sankciju 
izpildi. Paredzētās sankcijas ir iedarbīgas, 
samērīgas un preventīvas.

Dalībvalstis pieņem un piemēro 
noteikumus par sankcijām, kas nopietnu 
pārkāpumu gadījumā var būt 
kriminālsankcijas un kas piemērojamas par 
to valsts noteikumu pārkāpumiem, kuri 
pieņemti saskaņā ar šo direktīvu, un veic 
visus nepieciešamos pasākumus, lai 
nodrošinātu šo sankciju izpildi. Paredzētās 
sankcijas ir iedarbīgas, samērīgas un 
preventīvas.

Or. fr

Pamatojums

Sankciju noteikšana, atbildot uz šīs direktīvas noteikumu pārkāpšanu, ir būtiska, bet ar to 
nepietiek. Dalībvalstīm ir jāvar tās arī piemērot, lai tās kļūtu reālas.

Grozījums Nr. 74

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I. nodaļa – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rotaļlietu šķautnēm, izvirzījumiem, 
auklām, trosēm un stiprinājumiem jābūt 
izveidotiem un konstruētiem tā, lai pēc 
iespējas mazinātu risku gūt fiziskas 
traumas saskarē ar tiem.

2. Rotaļlietu šķautnēm, izvirzījumiem, 
auklām, trosēm un stiprinājumiem jābūt 
izveidotiem un konstruētiem tā, lai 
maksimāli mazinātu risku gūt fiziskas 
traumas saskarē ar tiem.

Or. fr

Pamatojums

Attiecīgie riski ir jāsamazina pēc iespējas vairāk, lai uzlabotu rotaļlietu drošumu un 
nodrošinātu bērnu veselības aizsardzību.
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Grozījums Nr. 75

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I. nodaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Rotaļlietām jābūt izveidotām un 
konstruētām tā, lai risks, ka to daļu kustība 
var radīt fizisku traumu, būtu minimāls.

3. Rotaļlietām jābūt izveidotām un 
konstruētām tā, lai risks, ka to daļu kustība 
var radīt fizisku traumu, būtu maksimāli 
samazināts.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 74. grozījumam.

Grozījums Nr. 76

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I. nodaļa – 4. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk 
mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt 
nožņaugšanās vai nosmakšanas risku, ko 
izraisa elpošanas ceļu bloķēšana ārpus 
mutes un deguna.

Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk 
mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt 
nožņaugšanās vai nosmakšanas risku, ko 
izraisa elpošanas ceļu bloķēšana apakšējo 
elpošanas ceļu līmenī iekšpusē un ārpus 
mutes un deguna. Tajā paredz atveres, kas 
nodrošina gaisa cirkulāciju un elpošanas 
iespējas, rodoties nosprostojumam.

Or. fr

Pamatojums

Ir jāņem vērā arī iekšējas nosprostošanās iespējas. Un lai uzlabotu šā priekšmeta drošumu, 
tajā ir jāizveido atveres, kas bērnam ļautu elpot — šādas atveres pastāv arī citiem 
priekšmetiem, kuri agrāk ir izraisījuši nosprostošanos un asfiksiju.
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Grozījums Nr. 77

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I. nodaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Rotaļlietām, ko paredzēts lietot seklā 
ūdenī un kas var noturēt vai balstīt bērnu 
uz ūdens, jābūt izveidotām un konstruētām 
tā, lai, ievērojot paredzēto lietojumu, pēc 
iespējas samazinātu risku, ka rotaļlieta var 
zaudēt peldspēju un spēju balstīt bērnu.

5. Rotaļlietām, ko paredzēts lietot seklā 
ūdenī un kas var noturēt vai balstīt bērnu 
uz ūdens, jābūt izveidotām un konstruētām 
tā, lai, ievērojot paredzēto un reāli 
paredzamo lietojumu, maksimāli
samazinātu risku, ka rotaļlieta var zaudēt 
peldspēju un spēju balstīt bērnu.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 74. un 2. grozījumam.

Grozījums Nr. 78

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I. nodaļa – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietās, kas to lietotājiem piešķir 
kustīgumu, pēc iespējas jābūt iebūvētai 
bremzēšanas sistēmai, kas piemērota 
rotaļlietas tipam un ir samērojama ar tās 
attīstīto kinētisko enerģiju. Šādai sistēmai 
jābūt tādai, ko lietotājs var viegli darbināt, 
neradot risku nokrist no rotaļlietas vai gūt 
fiziskas traumas pašam vai trešām 
personām.

7. Rotaļlietās, kas to lietotājiem piešķir 
kustīgumu, jābūt iebūvētai bremzēšanas 
sistēmai, kas piemērota rotaļlietas tipam un 
ir samērojama ar tās attīstīto kinētisko 
enerģiju. Šādai sistēmai jābūt tādai, ko 
lietotājs var viegli darbināt, neradot risku 
nokrist no rotaļlietas vai gūt fiziskas 
traumas pašam vai trešām personām.

Or. fr

Pamatojums

Lielai daļai rotaļlietu nav bremzēšanas sistēmas vai arī tā ir nepiemērota. Tāpēc ir 
nepieciešama lielāka stingrība, lai uzlabotu šo rotaļlietu drošumu un bērnu drošību.
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Grozījums Nr. 79

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I. nodaļa – 11. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11. Darbības rotaļlietas konstruē tā, lai 
iespējami samazinātu ķermeņa daļu 
saspiešanas vai iesprūšanas risku vai 
apģērba iespiešanas risku un krišanas, 
trieciena un noslīkšanas risku.

11. Darbības rotaļlietas konstruē tā, lai 
maksimāli samazinātu ķermeņa daļu 
saspiešanas vai iesprūšanas risku vai 
apģērba iespiešanas risku un krišanas, 
trieciena un noslīkšanas risku.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 74. grozījumam.

Grozījums Nr. 80

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Rotaļlietas veido un konstruē tā, lai 
nerastos apdraudējums cilvēka veselībai, 
nonākot saskarē ar ķīmiskām vielām vai 
preparātiem, no kuriem rotaļlietas ir 
veidotas vai kurus tās satur, ja rotaļlietas 
izmanto, kā paredzēts 9. panta 2. punkta 
pirmajā daļā.

1. Rotaļlietas veido un konstruē tā, lai 
nerastos apdraudējums cilvēka veselībai 
vai videi, nonākot saskarē ar ķīmiskām 
vielām vai preparātiem, no kuriem 
rotaļlietas ir veidotas vai kurus tās satur, ja 
rotaļlietas izmanto, kā paredzēts 9. panta 2. 
punkta pirmajā daļā.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 3. grozījumam.
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Grozījums Nr. 81

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir 
atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas 
vai lielākas par attiecīgajām 
koncentrācijām, kuras saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to 
preparātu klasificēšanai, kas satur šīs 
vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir 
rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties 
mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu 
daļās, kas fiziski nav pieejamas bērniem.

3. Aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir 
atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas 
vai lielākas par 0.01 % slieksni. Tiklīdz ir 
iespējams, pieņem zemāku slieksni CMR
vielām, balstoties uz kompetentās 
zinātniskās komitejas atzinumu un pēc 
tāda lēmumu pieņemšanas, kas minēts 
45. panta 2. punktā

Or. fr

Pamatojums

Vielas, kas ir klasificētas kā CMR ir jāaizliedz virs norādītā sliekšņa, lai īstenotu bērnu 
veselības aizsardzības paaugstināta līmeņa sasniegšanu. Šo līmeni ir jāvar pazemināt ar 
komitoloģijas procedūras palīdzību tiklīdz tas būs iespējams, balstoties uz jauniem datiem.

Grozījums Nr. 82

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1., 2. 
un 3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Or. fr
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Pamatojums

Pret visām CMR vielām ir jāizturas vienādi, jo mērķis ir ilgtermiņā aizsargāt bērnu veselību, 
kura ir trauslāka par pieaugušo veselību. Izmantošanai nav pamata, izņemot, ja tiek ievēroti 
4. punkta daļās uzskaitītie nosacījumi.

Grozījums Nr. 83

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 4.1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.1. vielas izmantošanu ir novērtējusi 
attiecīgā zinātniskā komiteja un 
konstatējusi, ka tā ir droša, īpaši attiecībā 
uz saskarsmi, un ir pieņemts 45. panta 
2. punktā minētais lēmums;

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Or. fr

Pamatojums

Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 84

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 4.2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu 
analīzi nav piemērotu pieejamu alternatīvu 
vielu;

4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu 
analīzi nav piemērotu pieejamu alternatīvu 
vielu vai materiāla;

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešams precizēt, uz ko attiecas alternatīva.
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Grozījums Nr. 85

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 4.3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.3.a Attiecībā uz rotaļlietām vai to 
daļām ir jāievēro pārtikas nekaitīguma 
noteikumi un prasības, kas noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. 
gada 28. janvāra Regulā (EK) Nr. 
178/2002, ar ko paredz pārtikas aprites 
tiesību aktu vispārīgus principus un 
prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu1

________
1 OV L 31, 1.2.2002., 1. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Pārtikas produktiem piemērojamie migrācijas ierobežojumi ir jāņem vērā arī attiecībā uz tām 
rotaļlietām un to daļām, kuras ir paredzētas vai kuras var tikt ieliktas mutē.

Grozījums Nr. 86

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 4.3. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko 
komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas 
vai preparātus, tiklīdz rodas bažas par 
drošumu, un vismaz reizi 5 gados no šā 
lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 
45. panta 2. punktu.

Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko 
komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas 
vai preparātus, tiklīdz rodas bažas par 
drošumu, un vismaz reizi trijos gados no šā 
lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 
45. panta 2. punktu.

Or. fr
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Pamatojums

Vielu vai preparātu pārvērtēšanai ir jānotiek biežāk.

Grozījums Nr. 87

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 4.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Tās vielas, kuras ir klasificētas kā 
endokrīnās sistēmas traucējumu radītājas 
un ir iekļautas ES prioritāro vielu 
sarakstā, ir aizliegts izmantot rotaļlietās 
un to daļās, izņemot, ja ražotājs pierāda, 
ka nav drošāku alternatīvu un veselībai 
mazākkaitīgu vielu.

Or. fr

Pamatojums

Endokrīnās sistēmas traucējumu izraisītājas vielas būtiski apdraud bērnu attīstību un viņu 
veselību pieaugušo vecumā. Tāpēc tās ir principā jāaizliedz, atļaujot to izmantošanu tikai tad, 
ja nav alternatīvu drošāku un nekaitīgāku vielu, un tas ir jāpierāda ražotājam.

Grozījums Nr. 88

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 4.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.b Tās vielas, kuras ir klasificētas kā 
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas 
(PBT) vai īpaši noturīgas un īpaši 
bioakumulatīvas (vPvB), ir aizliegts 
izmantot rotaļlietās un to daļās, izņemot, 
ja ražotājs pierāda, ka nav drošāku 
alternatīvu un veselībai mazākkaitīgu 
vielu.

Or. fr
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Pamatojums

Tāds pats kā 87. grozījumam attiecībā uz vielām, kas klasificētas kā PBT un vPvB.

Grozījums Nr. 89

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vielas un preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 
3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja vielas izmantošanu ir 
novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja 
un konstatējusi, ka tās ir drošas, un pēc 
tam, kad ir pieņemts 45. panta 2. punktā 
minētais lēmums un ja nav aizliegta to 
izmantošana patēriņa precēs saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Saistībā ar 82. grozījumu. Tāds pats kā 82. grozījumam.

Grozījums Nr. 90

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Kosmētikas rotaļlietas, piemēram, 
rotaļu kosmētika lellēm, atbilst 
Direktīvā 76/768/EEK paredzētajām 
prasībām attiecībā uz sastāvu un 
etiķetēšanu.

6. Rotaļlietām, kuras satur atļautus 
kosmētikas līdzekļus, vai kurām 
attiecīgajā gadījumā ir nepieciešama 
kosmētisko līdzekļu lietošana, piemēram, 
lellēm vai rotaļām paredzētajai kosmētikai 
ir jāatbilst sastāva prasībām, kas noteiktas 
Direktīvā Nr. 76/768/EEK, bet tas 
neattiecas uz alergēnām smaržvielām, 
kuras ar šo direktīvu ir aizliegtas.
Rotaļlietām, kuras satur atļautus 
kosmētikas līdzekļus, vai kurām 
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attiecīgajā gadījumā ir nepieciešama 
kosmētisko līdzekļu lietošana, piemēram, 
lellēm, piemēro Direktīvas 76/768/EEK 
noteikumus par etiķetēšanu, izņemot, 
attiecībā uz alergēnām smaržvielām.

Or. fr

Pamatojums

Jēdziens „kosmētikas rotaļlietas” ir pārāk plašs. Attiecībā uz vielām, kas klasificētas kā PBT 
un vPvB ir jāievēro lielāka precizitāte. Tāpēc piemēro ar kosmētiku saistītos tiesību aktus.

Grozījums Nr. 91

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 7. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas 
smaržvielas:

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas 
smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium); (1) ālantes sakne (Inula helenium);

(2) alilizotiocianāts; (2) alilizotiocianāts
(3) benzilcianīds; (3) benzilcianīds;

(4) 4-terc-butilfenols; (4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa; (5) balandas eļļa;

(6) ciklamenu spirts; (6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts; (7) dietilmaleāts;

(8) dihidrokumarīns; (8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds; (9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;

(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);

(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);

(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns; (11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts; (12) dimetilcitrakonāts;

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons; (14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;
(15) difenilamīns; (15) difenilamīns;
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(16) etilakrilāts; (16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos; (17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;

(18) trans-2-heptenāls; (18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls; (19) trans-2-heksenāldietilacetāls;

(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls; (20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts; (21) hidroabietilspirts;

(22) 4-etoksifenols; (22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols; (23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;

(24) 7-metoksikumarīns; (24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols; (25) 4-metoksifenols;

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons; (26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons; (27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;

(28) metil-trans-2-butenoāts; (28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns; (29) 6-metilkumarīns;

(30) 7-metilkumarīns; (30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions; (31) 5-metil-2,3-heksāndions;

(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);

(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);

(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns; (33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns; (34) heksahidrokumarīns;

(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);

(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);

(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons; (36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;

(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;

(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) amilcinamāls;
(40) amilcinamilspirts;
(41) anisilpirts;
(42) benzilspirts;
(43) benzilbenzoāts
(44) benzilcinamāts;
(45) benzilsalicilāts;
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(46) cinamāls;
(47) cinamilspirts;
(48) citrāls;
(49) citronelols;
(50) kumarīns;
(51) eugenols;
(52) farnesols;
(53) geraniols;
(54) heksilcinamaldehīds;
(55) hidroksi-citronelāls;
(56) hidroksi-
metilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;
(57) izoeigenols;
(58) liliāls (minēts Direktīvas Nr. 
76/768/EEK 83. ierakstā kā 2-(4-terc-
butilbenzil) propionaldehīds);
(59) d-limonēns;
(60) linalols;
(61) metilheptīna karbonāts;
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;
(63) ozola sūnu ekstrakts;
(64) koka sūnu ekstrakts.

Or. fr

Pamatojums

Alergēnu smaržvielu izmantošanu nevar atļaut, jo bērnam var rasties alerģija. Turklāt tāpēc 
pat tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams atļaut arī piemaisījuma klātbūtni. Tā kā alergēno 
smaržvielu izmantošana ir aizliegta, nav nekāda pamata atļaut piemaisījumus.
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Grozījums Nr. 92

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šo vielu atlikumi ir atļauti, ja 
tehniski nav iespējams izvairīties no 
šādiem atlikumiem, ievērojot labu 
ražošanas praksi.

svītrots

Or. fr

Pamatojums

Alergēnu smaržvielu izmantošanu nevar atļaut, jo bērnam var rasties alerģija. Turklāt tāpēc 
pat tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams atļaut arī piemaisījuma klātbūtni. Tā kā alergēno 
smaržvielu izmantošana ir aizliegta, nav nekāda pamata atļaut piemaisījumus.

Grozījums Nr. 93

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 7. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt jānorāda šādas alergēnas 
smaržvielas, ja tās ir pievienotas 
rotaļlietām tādā koncentrācijā, kas 
pārsniedz 0,01 % no svara:

svītrots

(1) amilcinamāls;
(2) amilcinamilspirts;
(3) anisilpirts;
(4) benzilspirts;
(5) benzilbenzoāts
(6) benzilcinamāts;
(7) benzilsalicilāts;
(8) cinamāls;
(9) cinamilspirts;
(10) citrāls;
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(11) citronelols;
(12) kumarīns;
(13) eugenols;
(14) farnesols;
(15) geraniols;
(16) heksilcinamaldehīds;
(17) hidroksi-citronelāls;
(18) hidroksi-
metilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;
(19) izoeigenols;
(20) liliāls (minēts kosmētikas līdzekļu 
direktīvā 83. ierakstā kā 2-(4-terc-
butilbenzil) propionaldehīds);
(21) d-limonēns;
(22) linalols;
(23) metilheptīna karbonāts;
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;
(25) ozola sūnu ekstrakts;
(26) koka sūnu ekstrakts.

Or. fr

Pamatojums

Alergēnu smaržvielu izmantošanu nevar atļaut, jo bērnam var rasties alerģija. Turklāt tāpēc 
pat tehnisku iemeslu dēļ nav iespējams atļaut arī piemaisījuma klātbūtni. Tā kā alergēno 
smaržvielu izmantošana ir aizliegta, nav nekāda pamata atļaut piemaisījumus.

Grozījums Nr. 94

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a Rotaļlietām, kuras paredzētas biežai 
saskarei ar ādu, īpaši digitālajām krāsām 
un plastilīnam ir jāatbilst sastāva un 
etiķetēšanas noteikumiem, kas paredzēti 
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Direktīvā Nr. 76/768/EEK.

Or. fr

Pamatojums

Rotaļlietām, kuras bieži nonāk saskarē ar ādu, ir jāpiemēro tie paši stingrie noteikumi, kas 
paredzēti direktīvā par kosmētikas līdzekļiem.

Grozījums Nr. 95

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 7.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.b Rotaļlietām, kuras paredzētas biežai 
saskarei ar ādu un kurās ir no 
smaržvielām atšķirīgas alergēnas vielas, 
kas var atstāt tādas smagas sekas uz 
bērnu veselību kā anafilaktiskais šoks vai 
pat izraisīt nāvi, ir jāatbilst noteikumiem 
etiķetēšanas jomā, kas ir paredzēti 
Komisijas 2006. gada 5. decembra 
Direktīvā 2006/15/EK par apstrādātu 
graudaugu pārtiku un bērnu pārtiku 
zīdaiņiem un maziem bērniem1.
__________
1 OV L 339, 6.12.2006., 16. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Tāds pats kā 94. grozījumam, taču šeit attiecībā uz tām alergēnām vielām, kuras nav 
smaržvielas, piemēram, glutēnu u.c. Bērni, kas izmanto alergēnās smaržvielas saturošās 
rotaļlietas var tās ielikt mutē vai mutē ielikt pirkstus; saskarsme ar šīm vielām var izraisīt 
reakciju, kura var atstāt dažāda smaguma sekas uz bērna veselību. Tāpēc uz etiķetes ir 
jānorāda šādu no smaržvielām atšķirīgu alergēnu vielu klātbūtne.
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Grozījums Nr. 96

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 8. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Rotaļlietās vai rotaļlietu sastāvdaļās, 
kas ir pieejamas bērniem lietošanas laikā, 
saskaņā ar 9. panta 2. punkta pirmo daļu 
nepārsniedz šādas migrācijas 
robežvērtības:

8. Šādas migrācijas robežvērtības nedrīkst 
pārsniegt visā rotaļlietā un tās daļās:

Or. fr

Pamatojums

Noteikumiem attiecībā uz migrācijas robežvērtībām ir jābūt stingrākiem, lai īstenotu 
rotaļlietu drošuma un bērnu veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanas mērķi.

Grozījums Nr. 97

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 8. punkts – tabulas virsraksts –2. kolonna

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Mg/kg sausā, trauslā, pulverveida vai 
lokanā rotaļlietas materiālā

Mg/kg cietā, sausā, trauslā, pulverveida vai 
lokanā rotaļlietas materiālā

Or. fr

Pamatojums

Ir nepieciešama precizitāte un ir jāaptver visi rotaļlietu ražošanai izmantotie materiālu veidi, 
lai īstenotu rotaļlietu drošuma un bērnu veselības aizsardzības līmeņa paaugstināšanas 
mērķi.
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Grozījums Nr. 98

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III. nodaļa – 8.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Attiecībā uz mutē likšanai 
paredzētajām rotaļlietām vai to daļām 
neatkarīgi no vecuma, kādam tās 
paredzētas, ievēro tās migrācijas 
robežvērtību prasības, kuras noteiktas 
pārtikas preču iesaiņošanas materiāliem 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) 
Nr. 1935/2004 par materiāliem un 
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem1.
_________
1 OV L 338, 13.11.2004., 4. lpp.

Or. fr

Pamatojums

Pastāvošie noteikumi par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar pārtikas 
produktiem ir jāpiemēro arī mutē liekamajām rotaļlietām vai to daļām.

Grozījums Nr. 99

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – V nodaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Rotaļlietām jābūt izveidotām un ražotām 
tā, lai tās atbilstu higiēnas un tīrības 
prasībām un novērstu jebkādas infekcijas, 
slimības vai saindēšanās risku.

1. Rotaļlietām jābūt izveidotām un ražotām 
tā, lai tās atbilstu higiēnas un tīrības 
prasībām un novērstu jebkādas infekcijas, 
slimības vai saindēšanās risku. Rotaļlietām 
ir jābūt mazgājamām, beržamām un 
dezinficējamām un tas nedrīkst bojāt to 
funkcijas un samazināt drošību.

2. Tekstilrotaļlietas, kas paredzētas 
bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem, ir 
mazgājamas un atbilst drošuma prasībām 

2. Tekstilrotaļlietas, kas paredzētas 
bērniem, kuri jaunāki par 36 mēnešiem, ir 
mazgājamas un tās pilda savas funkcijas 
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arī pēc mazgāšanas. un atbilst drošuma prasībām arī pēc 
mazgāšanas.

Or. fr

Pamatojums

Augstam higiēnas līmenim ir jābūt savienojamam ar rotaļlietas funkciju garantiju un 
drošumu.

Grozījums Nr. 100

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) sīks dizaina un ražošanas apraksts, 
tostarp saraksts, kurā norādītas rotaļlietās 
izmantotās sastāvdaļas un materiāli, kā arī 
drošuma datu lapas par izmantotajām 
ķīmiskajām vielām, ko saņem no ķīmisko 
vielu piegādātājiem;

(a) sīks dizaina un ražošanas apraksts, 
tostarp saraksts, kurā norādītas rotaļlietās 
izmantotās sastāvdaļas un materiāli, kā arī 
precīza informācija par rotaļlietās un to 
daļās izmantotajām ķīmiskajām vielām un 
to daudzumu;

Or. fr

Pamatojums

Drošuma datu lapas par izmantotajām ķīmiskajām vielām sniedz tikai daļu no informācijas 
par ķīmiskajām vielām. Tehniskajā dokumentācijā ir jābūt precīzākai informācijai, īpaši par 
rotaļlietu ražošanā izmantoto ķīmisko vielu daudzumu.

Grozījums Nr. 101

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šiem brīdinājumiem pievieno īsu
norādījumu par konkrēto apdraudējumu, 
kura dēļ noteikts ierobežojums; šis 
norādījums var būt arī lietošanas 
pamācībā.

Šiem brīdinājumiem pievieno norādījumu 
par konkrētiem apdraudējumiem, kura dēļ 
noteikts ierobežojums. Skaidru norādi 
novieto redzamā vietā uz rotaļlietas vai, ja 
uz rotaļlietas tas ir tehniski neispējami, to 
sniedz uz pievienotas etiķetes vai uz 
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iesaiņojuma un lietošanas pamācībā.
Rotaļlietām, kurām nav iesaiņojuma, 
pievieno šīs norādes.

Or. fr

Pamatojums

Priekšlikumā paredzētie noteikumi nav pietiekami precīzi un saistoši. Šā grozījuma mērķis ir 
šeit grozītos noteikumus padarīt skaidrākus un vieglāk saprotamus.

Grozījums Nr. 102

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 2. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šādām rotaļlietām jābūt ar marķējumu 
„Brīdinājums! Izmantot tikai mājās”.

Šādām rotaļlietām jābūt ar, piemēram, 
šādu marķējumu „Brīdinājums! Izmantot 
tikai mājās, pieaugušo klātbūtnē un ar 
viņu palīdzību” vai „Brīdinājums!
Izmantot tikai mājās, nav paredzēts 
bērniem līdz 6 gadu vecumam bez 
pusaudža vai pieaugušā uzraudzības.”

Or. fr

Pamatojums

Priekšlikumā paredzētie noteikumi nav pietiekami precīzi. Ierosinātā norāde atbilst šā 
priekšlikuma piemērošanas jomai, tomēr tā skaidri nebrīdina par bīstamību vai risku.

Grozījums Nr. 103

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīdinājumu, kas ir skaidrs, labi redzams, 
viegli lasāms un saprotams, kā arī šķirts 
no citām norādēm, izvieto uz iesaiņojuma 
vai ja tas nav iespējams, uz rotaļlietas 
etiķetes ar aicinājumu pirms uzstādīšanas 
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vai salikšanas izlasīt instrukciju, kas 
sniegta nākamajā daļā.

Or. fr

Pamatojums

Skaidri ir jābrīdina par nepieciešamību pirms darba sākšanas izlasīt uzstādīšanas vai 
salikšanas instrukciju, lai persona, kas to veic zinātu kā rīkoties un nerastos kaitējums.

Grozījums Nr. 104

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 7. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„Ieteicama pieaugušo uzraudzība”. „Produkts patērējams un rotaļlieta 
lietojama pieauguša cilvēka uzraudzībā.”

Or. fr

Pamatojums

Ierosinātais brīdinājums skaidri neliecina par bīstamību un risku. Skaidri ir jābrīdina par to, 
kā rīkoties.
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