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Pakeitimas 105
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17) Šioje direktyvoje nustatytais 
bendraisiais ir specifiniais cheminėms 
medžiagoms taikomais reikalavimais turėtų 
būti siekiama apsaugoti vaikų sveikatą nuo 
žaisluose esančių pavojingų medžiagų, o 
dėl žaislų poveikio aplinkai klausimai 
aptariami horizontaliuose aplinkos teisės 
aktuose, kurie taikomi ir žaislams, visų 
pirma: 2006 m. balandžio 5 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/12/EB dėl atliekų1, 2003 m. sausio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo2,
2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų3,
1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/62/EC dėl pakuočių ir pakuočių atliekų4

ir 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2006/66/EB dėl 
baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 
akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 
91/157/EEB panaikinimo5.

(17) Šioje direktyvoje nustatytais 
bendraisiais ir specifiniais cheminėms 
medžiagoms taikomais reikalavimais turėtų 
būti siekiama apsaugoti vaikų sveikatą nuo 
žaisluose esančių pavojingų medžiagų, o 
dėl žaislų poveikio aplinkai klausimai 
aptariami aplinkos teisės aktuose, kurie 
taikomi elektriniams ir elektroniniams
žaislams, pavyzdžiui, 2003 m. sausio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų 
medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo ir
2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų. Be 
to, su atliekomis susiję aplinkosaugos 
klausimai reglamentuojami 2006 m. 
balandžio 6 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2006/12/EB dėl 
atliekų, pakuočių klausimai 
reglamentuojami 1994 m. gruodžio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
ir baterijų ir akumuliatorių klausimai 
reglamentuojami 2006 m. rugsėjo 6 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių 
bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo.

Or. en

                                               
1 OL L 114, 2006 4 27, p. 9.
2 OL L 37, 2003 2 13, p. 19.
3 OL L 37, 2003 2 13, p. 24.
4 OL L 365, 1994 12 31, p. 10.
5 OL L 266, 2006 9 26, p. 1.
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Pagrindimas

Skaitant Komisijos tekstą susidaro įspūdis, kad aplinkosaugos aspektai išsamiai svarstomi 
atsižvelgiant į visus žaislus, tačiau iš tiesų aptariami tik elektriniai ir elektroniniai žaislai.

Horizontalūs teisės aktai netaikomi konkrečiai žaislams ir neturėtų būti minimi kartu su 
elektros ir elektroninės įrangos (EEĮ) ir elektros ir elektroninės įrangos atliekų (EEĮA) 
direktyvomis.

Pakeitimas106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(32) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai sumažinti maksimalias 
tam tikrų cheminių elementų normas, 
patvirtinti naujus tam tikrų kitų cheminių 
medžiagų apribojimus, nustatyti triukšmo 
ribinę vertę ir tam tikrais atvejais tam tikrų 
kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų 
reprodukcijai medžiagų draudimui leisti 
taikyti išimtis, taip pat pritaikyti tam tikrų 
kategorijų žaislų specialių įspėjimų 
formuluotes. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, inter 
alia, ją papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal 
Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje 
numatytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti leista tik sumažinti tam tikrų cheminių elementų išsiskyrimo ribines 
vertes pagal komitologijos procedūrą. Be to, jai turėtų būti suteikti įgaliojimai patvirtinti 
naujus apribojimus ir suderinti triukšmo ribines vertes. Leidimas taikyti išimtis 
kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai (CMR) medžiagų draudimui turėtų būti 
susijęs tik su CMR 3 cheminėmis medžiagomis.
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Pakeitimas 107
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(32) Visų pirma Komisijai turėtų būti
suteikti įgaliojimai pritaikyti tam tikrų 
kategorijų žaislų specialių įspėjimų 
formuluotes. Kadangi šios priemonės yra 
bendro pobūdžio ir jomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šios direktyvos 
nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis 
neesminėmis nuostatomis, jos turi būti 
patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 
5a straipsnyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su to paties autoriaus pateiktu 45 straipsnio pakeitimu.

Pakeitimas 108
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) „suprojektuoti arba skirti būtent x 
amžiaus grupės vaikams“: sąvoka, 
reiškianti, kad vaikai turi turėti šios 
konkrečios amžiaus grupės vaikams 
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būdingus fizinius ir protinius gebėjimus.

Or. de

Pagrindimas

Reikėtų užtikrinti, kad gamintojas negalėtų sąmoningai ant etiketės nurodyti fiktyvios vaikų 
amžiaus grupės siekdamas išvengti tam tikrų įsipareigojimų ir (arba) atsakomybės.

Pakeitimas 109
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

V priedo B dalies 1 dalyje nurodyti 
įspėjimai negali būti taikomi žaislams, 
kurie pagal paskirtį, matmenis ir kitas 
savybes skirti vaikams iki 36 mėnesių.

Or. de

Pagrindimas

Priežiūros institucijos dažnai ant vaikams iki 3 metų skirtų žaislų mato tokius užrašus:
„Netinkama vaikams iki 3 metų dėl...“ Kai kurie gamintojai taip bando išvengti atsakomybės 
arba mėgina apsisaugoti nuo ieškinių dėl kompensacijos. Kadangi V priede nėra aiškiai 
uždrausta rašyti šio sakinio, atsižvelgiant į rinkos priežiūrą, teisės aktą taikyti bus daug 
lengviau, jei toks sakinys bus įtrauktas į direktyvą.

Pakeitimas 110
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojas įspėjimus pateikia ant 
žaislo, prie žaislo tvirtinamoje etiketėje 

2. Įspėjimai formuluojami tiksliai, 
matomai, aiškiai, naudotojams ar juos 
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arba ant pakuotės, o prireikus, prie žaislo 
pridedamose naudojimo instrukcijose, taip, 
kad jie būtų matomi, aiškiai įskaitomi ir
tikslūs. Tinkami įspėjimai turi būti 
tvirtinami prie mažų žaislų, kurie 
parduodami be pakuočių.

prižiūrintiems asmenims lengvai 
įskaitomai ir suprantamai ir tvirtinami ant 
žaislo, arba, kai tai techniškai 
neįmanoma, prie žaislo tvirtinamoje 
etiketėje arba ant pakuotės, o prireikus, 
prie žaislo pridedamose naudojimo 
instrukcijose.  Tinkami įspėjimai turi būti 
tvirtinami prie mažų žaislų, kurie 
parduodami be pakuočių.

Or. fr

Pagrindimas

Europos standartizacijos komitetas (CEN), kuris jau parengė įspėjimų ant žaislų gaires, 
turėtų išsamiau aptarti techninius pakeitimus.

Pakeitimas 111
Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Įspėjimai formuluojami tiksliai, 
matomai, aiškiai, naudotojams ar juos 
prižiūrintiems asmenims lengvai 
įskaitomai ir suprantamai ir tvirtinami ant 
žaislo, arba, kai tai techniškai 
neįmanoma, prie žaislo tvirtinamoje 
etiketėje arba ant pakuotės, o prireikus, 
prie žaislo pridedamose naudojimo 
instrukcijose.  Tinkami įspėjimai turi būti 
tvirtinami prie mažų žaislų, kurie 
parduodami be pakuočių.

Or. fr

Pagrindimas

Siūlomi pakeitimai pernelyg techniniai, kad juos reikėtų įtraukti į direktyvą. Europos 
standartizacijos komitetas (CEN), kuris jau parengė įspėjimų ant žaislų gaires, turėtų 
išsamiau aptarti šiuos techninius pakeitimus.



PE409.734v01-00 8/47 AM\736063LT.doc

LT

Pakeitimas 112
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Gamintojas įspėjimus pateikia tiksliai, 
aiškiai matomai ir lengvai įskaitomai, taip, 
kad jie būtų lengvai pastebimi ant žaislo, 
prie žaislo tvirtinamoje etiketėje arba ant 
vartotojui skirtos pakuotės, o prireikus, 
prie žaislo pridedamose naudojimo 
instrukcijose. Tinkami įspėjimai turi būti 
tvirtinami prie mažų žaislų, kurie 
parduodami be pakuočių.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo aiškinamojo memorandumo 3.1.2 punkte numatyta, kad Komisija kartu 
su suinteresuotomis šalimis parengs įspėjimų pateikimo gaires. Ši nuostata turėtų būti iš 
naujo įtraukta į teisinį tekstą, kadangi reikia daugiau aiškumo dėl įspėjimų pateikimo, 
simbolių dydžio ir teksto aiškumo. Remiantis šiomis gairėmis, turėtų būti galima lengviau 
apibrėžti konkrečias ženklinimo sąlygas. Taigi turėtų būti atsižvelgiama į CEN 11 vadovą dėl 
gaminių informacijos ir į CEN TR 13387 (techninė ataskaita vaikų priežiūros prekių 
klausimu).

Pakeitimas 113
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus 
ir maksimalus naudotojų amžius, turi būti 
matomi, aiškiai ir lengvai įskaitomi bei 
tikslūs ir lengvai pastebimi pardavimo 
vietoje. Apie šiuos įspėjimus privaloma 
informuoti įgaliotuosius atstovus, 
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importuotojus ir platintojus, kad prekybos 
vietose būtų tinkamai pateikiami 
įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus 
ir maksimalus naudotojų amžius.

Or. fr

Pagrindimas

Europos standartizacijos komitetas (CEN), kuris jau parengė įspėjimų ant žaislų gaires, 
turėtų išsamiau aptarti techninius pakeitimus.

Pakeitimas 114
Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus 
ir maksimalus naudotojų amžius, turi būti 
matomi, aiškiai ir lengvai įskaitomi bei 
tikslūs ir lengvai pastebimi pardavimo 
vietoje. Apie šiuos įspėjimus privaloma 
informuoti įgaliotuosius atstovus, 
importuotojus ir platintojus, kad prekybos 
vietose būtų tinkamai pateikiami 
įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus 
ir maksimalus naudotojų amžius.

Or. fr

Pagrindimas

Siūlomi pakeitimai pernelyg techniniai, kad galėtų būti įtraukiami į direktyvą. Europos 
standartizacijos komitetas (CEN), kuris jau parengė įspėjimų ant žaislų gaires, turėtų 
išsamiau juos aptarti.
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Pakeitimas 115
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo aiškinamojo memorandumo 3.1.2 punkte numatyta, kad Komisija kartu 
su suinteresuotomis šalimis parengs gaires dėl įspėjimų pateikimo. Ši nuostata turėtų būti iš 
naujo įtraukta į teisinį tekstą, kadangi reikia daugiau aiškumo dėl įspėjimų pateikimo, 
simbolių dydžio ir teksto aiškumo. Remiantis šiomis gairėmis turėtų būti galima lengviau 
apibrėžti konkrečias ženklinimo sąlygas. Taigi turėtų būti atsižvelgta į CEN 11 vadovą dėl 
gaminių informacijos ir į CEN TR 13387 (techninė ataskaita vaikų priežiūros prekių 
klausimu).

Pakeitimas 116
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įspėjimai privalo keistis taip, kad būtų 
nuolat matomi. Įspėjimai spausdinami ant 
kiekvienos dėžutės geriausiai matomo 
paviršiaus ir ant visų išorinių pakuočių, 
išskyrus permatomas pakuotes, 
naudojamas parduodant atitinkamą žaislą 
mažmeninėje prekyboje.

Or. fr
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Pagrindimas

Europos standartizacijos komitetas (CEN), kuris jau parengė įspėjimų ant žaislų gaires, 
turėtų išsamiau aptarti techninius pakeitimus.

Pakeitimas 117
Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įspėjimai privalo keistis taip, kad būtų 
nuolat matomi. Įspėjimai spausdinami ant 
kiekvienos dėžutės geriausiai matomo 
paviršiaus ir ant visų išorinių pakuočių, 
išskyrus permatomas pakuotes, 
naudojamas parduodant atitinkamą žaislą 
mažmeninėje prekyboje.

Or. fr

Pagrindimas

Siūlomi pakeitimai pernelyg techniniai, kad galėtų būti įtraukiami į direktyvą. Europos 
standartizacijos komitetas (CEN), kuris jau parengė įspėjimų ant žaislų gaires, turėtų 
išsamiau aptarti šiuos techninius pakeitimus.

Pakeitimas 118
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija rengia įspėjimų pateikimo 
gaires. Atsižvelgdama į mokslinių ir 
techninių žinių raidą, Komisija šias gaires 
rengia kartu su įvairiomis 
suinteresuotosiomis šalimis ir valstybių 
narių institucijomis.



PE409.734v01-00 12/47 AM\736063LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Komisijos pasiūlymo aiškinamojo memorandumo 3.1.2 punkte numatyta, kad Komisija kartu 
su suinteresuotomis šalimis parengs įspėjimų pateikimo gaires. Ši nuostata turėtų būti iš 
naujo įtraukta į teisinį tekstą, kadangi reikia daugiau aiškumo dėl įspėjimų pateikimo, 
simbolių dydžio ir teksto aiškumo. Remiantis šiomis gairėmis turėtų būti galima lengviau 
apibrėžti konkrečias ženklinimo sąlygas. Taigi turėtų būti atsižvelgta į CEN 11 vadovą dėl 
gaminių informacijos ir į CEN TR 13387 (techninė ataskaita vaikų priežiūros prekių 
klausimu).

Pakeitimas 119
Marcello Vernola

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
lingvistinius reikalavimus, gali nustatyti, 
kurioje vietoje ant atitinkamų paviršių 
turi būti pateiktas įspėjimas. 

Or. fr

Pagrindimas

Europos standartizacijos komitetas (CEN), kuris jau parengė įspėjimų ant žaislų gaires, 
turėtų išsamiau aptarti techninius pakeitimus.

Pakeitimas 120
Alessandro Foglietta

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 
lingvistinius reikalavimus, gali nustatyti, 
kurioje vietoje ant atitinkamų paviršių 
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turi būti pateiktas įspėjimas. 

Or. fr

Pagrindimas

Siūlomi pakeitimai pernelyg techniniai, kad galėtų būti įtraukiami į direktyvą. Europos 
standartizacijos komitetas (CEN), kuris jau parengė įspėjimų ant žaislų gaires, turėtų 
išsamiau aptarti šiuos techninius pakeitimus.

Pakeitimas 121
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Šiame straipsnyje ir V priede nurodyti
įspėjimai ir bet kokios saugos instrukcijos 
pateikiami valstybės narės, kurioje žaislai 
pateikiami į rinką, oficialia (-iomis) kalba 
(-omis).

Or. en

Pagrindimas

Įspėjimai ir naudojimo instrukcijos turėtų visada būti pateikiami valstybės narės, kurioje 
žaislai parduodami, oficialiąja (-iosiomis) kalba (-omis).

Pakeitimas 122
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Notifikuojančiosios institucijos 
įsteigia pranešimų dėl saugos punktus, 
kuriems vaikų priežiūros specialistai ir 
vartotojai gali pranešti apie žaislų 
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neatitiktį reikalavimams ar su žaislo 
naudojimu susijusius nelaimingus 
atsitikimus.  

Or. en

Pagrindimas

Įsteigdamos pranešimų dėl žaislų saugos punktus valstybės narės suteiktų daugiau teisių 
vartotojams ir palengvintų tiesioginį jų bendravimą su gamintojais, jei pasirodytų, kad dėl 
konkretaus gaminio kyla problemų. Taigi gamintojai galėtų daug greičiau reaguoti į vartotojų 
reikalavimus.

Pakeitimas 123
Adamos Adamou

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pagrindimas

Skubus vartotojų informavimas yra svarbiausia priemonė siekiant išvengti pavojaus.
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Pakeitimas 124
Adamos Adamou

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jeigu rinkos priežiūros institucijos mano, 
kad neatitiktis neapsiriboja nacionaline 
teritorija, jos informuoja Komisiją ir kitas 
valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir 
apie veiksmus, kurių imtis jos pareikalavo 
iš ekonominių operacijų vykdytojų.

2. Jeigu rinkos priežiūros institucijos mano, 
kad neatitiktis neapsiriboja nacionaline 
teritorija, jos informuoja Komisiją ir kitas 
valstybes nares apie vertinimo rezultatus ir 
apie veiksmus, kurių jų reikalavimu turi
imtis ekonominių operacijų vykdytojai. Jos 
oficialiai praneša valstybėms narėms ir 
Komisijai ekonominių operacijų vykdytojo 
atsakymą ir jo ketinimą laikytis ar 
nesilaikyti reikalavimų.

Or. el

Pagrindimas

Siekiant gerinti išsamų visuomenės informavimą ir didinti skaidrumą, ekonominių operacijų 
vykdytojas turėtų pateikti atsakymą ir apie šį jo atsakymą turėtų būti pranešta valstybėms 
narėms ir Komisijai.

Pakeitimas 125
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(-a) I priedą,

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti galima naudoti komitologijos procedūrą su tikrinimu siekiant patvirtinti produktų, 
kurie neturėtų būti laikomi žaislais, sąrašą. Taip būtų užtikrinama, kad direktyvos taikymo 
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sritis galėtų būti greitai pritaikyta naujoms rinkos aplinkybėms, pvz., naujiems žaislams.

Pakeitimas 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) II priedo III dalies 7 ir 8 punktus, (a) II priedo III dalies 8 punktą siekdama 
sumažinti išsiskyrimo ribines vertes,

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas yra iš dalies susijęs su tų pačių autorių siūlomu II priedo III dalies 7 punkto 
pakeitimu. Jei žaisluose draudžiamos visos kvapiosios medžiagos, II priedo III dalies 7 punkto 
derinti nereikia. Komisijai turėtų būti leista tik sumažinti tam tikrų cheminių elementų 
išsiskyrimo ribines vertes pagal komitologijos procedūrą.

Pakeitimas 127
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 
priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu. 

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios direktyvos nuostatas, 
priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Ištaisoma klaida.
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Pakeitimas 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeisdama apribojimų, nustatytų 
II priedo III dalyje, prireikus Komisija, 
laikydamasi reguliavimo procedūros su 
tikrinimu, nurodytos 46 straipsnio 2 
dalyje, gali iš dalies pakeisti II priedą, 
siekdama: 
– nustatyti medžiagų arba preparatų, 
keliančių pavojų sveikatai ir neišvardytų 
II priedo III dalies 7 ir 8 punktuose, 
ribines vertes ar kitus apribojimus;
– patvirtinti arba suderinti triukšmo 
ribines vertes.

Or. en

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai pagal komitologijos procedūrą patvirtinti kitų 
medžiagų apribojimus ar triukšmo ribines vertes.

Pakeitimas 129
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Prireikus užtikrinti vaikų sveikatą ir 
saugumą, Komisija tiksliai apibrėžia II 
priede numatytus svarbiausius saugumo 
reikalavimus (pvz., nustato tam tikrų 
cheminių medžiagų, kitokių nei II priedo 
III dalies 7 ir 8 punktuose išvardytosios, 
ribines vertes ar kitus jų apribojimus, 
triukšmo, greičio ribines vertes ir kt.) ir 
sudaro žaislų, kurie turėtų būti tikrinami 
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pagal EB tipo tyrimą I priedo II dalyje 
numatytais tikslais, sąrašą.

Šie reikalavimai priimami taikant 46 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Sprendimų svarbiais politiniais klausimais, kurių reikia siekiant užtikrinti vaikų sveikatą ir 
saugumą, priėmimas neturėtų būti paliekamas standartizacijos įstaigoms. Tokie klausimai 
turėtų būti svarstomi pagal greitesnę nei bendro sprendimo procedūrą. Pvz., žaisluose 
esančių cheminių medžiagų, triukšmo ar greičio ribinės vertės turėtų būti nustatomos taikant 
komitologijos procedūrą su tikrinimu. Be to, komitologijos procedūrą galima būtų naudoti 
sudarant ir derinant žaislų, kurie turėtų būti ištiriami taikant privalomą EB tipo tyrimą, 
sąrašą.

Pakeitimas 130
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija gali priimti sprendimą 
dėl 1, 2 ir 3 kategorijų kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagų ar preparatų naudojimo 
žaisluose pagal Direktyvos 67/548/EEB I 
priedą.

Išbraukta.

Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos taikant 46 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai (CMR) medžiagų draudimo 
panaikinimas negali būti taikomas pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą CMR priskirtoms 
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medžiagoms, išskyrus labai specifinį jų naudojimą žaislo viduje (pvz. elektroninė dalis) arba 
jei medžiagų likučiai neišvengiami laikantis gerosios gamybos praktikos.

Pakeitimas 131
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką 
žaislus, kurie atitinka Direktyvos 
88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo 
pateikti į rinką prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai arba ne vėliau kaip po dvejų 
metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo. 

Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką 
žaislus, kurie atitinka Direktyvos 
88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo 
pateikti į rinką prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai arba ne vėliau kaip po trejų 
metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 132
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
54 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

54a straipsnis
Persvarstymas

Komisija persvarsto šia direktyvą kas 
aštuoneri metai, remdamasi 
kompetentingo mokslinio komiteto 
vertinimais ir ekspertų grupės nuomone.

Or. en

Pagrindimas

Direktyva turėtų būti persvarstoma mažiausiai kas 8 metai arba dažniau, jei to prireikia 
gavus naujų duomenų ar įvykus nelaimingiems atsitikimams, siekiant užtikrinti, kad 
direktyvoje numatyti saugumo reikalavimai pakankami norint išvengti pavojaus, kurį gali 
sukelti, pvz., nauji žaislai ir naujos technologijos, tačiau kartu remiantis naujais moksliniais 
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įrodymais.

Pakeitimas 133
Thomas Ulmer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. de

Pakeitimas 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti 
garsus, turėtų būti suprojektuoti ir 
sukonstruoti taip, kad iš jų sklindantis 
garsas nepakenktų vaiko klausai.

10. Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti 
garsus, turėtų būti suprojektuoti ir 
sukonstruoti taip, kad iš jų sklindantis 
garsas nepakenktų vaiko klausai. Ši 
nuostata taikoma visiems žaislams, 
neatsižvelgiant į tikslinę amžiaus grupę. 
Impulsinio triukšmo prie ausies LpC 
maksimali ribinė vertė turėtų būti 135 dB. 
Nuolatinio triukšmo ribinė vertė 
nustatoma atsižvelgiant į jaunesnio kaip 
36 mėnesių kūdikio ausies jautrumą. 

Or. en

Pagrindimas

Galiojantys triukšmo ribinių verčių standartai yra nepakankami siekiant išvengti galimo 
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vaikų klausos pakenkimo. Pirma, jie taikomi ne visiems žaislams (pvz., „prie ausies laikomų 
žaislų“ standartai taikomi tik žaislams, skirtiems jaunesniems kaip 10 mėnesių amžiaus 
vaikams).  Antra, turėtų būti nustatyta žemesnė impulsinio triukšmo ribinė vertė. Atsižvelgiant 
į realią praktinę situaciją, kai šeimoje auga skirtingo amžiaus vaikai, triukšmo ribinė vertė 
turėtų būti nustatyta atsižvelgiant į pažeidžiamiausią vaikų grupę, t. y. į jaunesnius kaip 36 
mėnesių vaikus.

Pakeitimas 135
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmame
sakinyje nustatytų apribojimų taikymo, 
draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, 
kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, 
medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip 
endokrininius sutrikimus sukeliančios, ir 
medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip 
patvarios, bioakumuliacinės ir toksiškos 
(PBT) arba labai patvarios ir didelės 
bioakumuliacijos (vPvB).

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

Or. en

Pagrindimas

CMR medžiagos, taip pat kitos labai pavojingos medžiagos (pvz., endokrininius sutrikimus 
sukeliančios medžiagos) draudžiamos žaisluose. Vaikai vystosi fiziškai ir yra labai jautrūs 
medžiagoms, kurios gali turėti įtakos įvairiems jų kūne vykstantiems procesams. Be to, 
rugsėjo 26 d. rezoliucijoje dėl gaminių, ypač žaislų, saugos Europos Parlamentas ragino 
visiškai uždrausti visas CMR (1, 2 ir 3 kategorijos) medžiagas ir kitas pavojingas medžiagas, 
tokias kaip endokrininius sutrikimus sukeliančias, jautrinančias ar kvapiąsias medžiagas.



PE409.734v01-00 22/47 AM\736063LT.doc

LT

Pakeitimas 136
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmame
sakinyje nustatytų apribojimų taikymo, 
draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, 
kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai, kai jų 
koncentracija lygi arba viršija atitinkamas 
koncentracijos vertes, nustatytas preparatų, 
kuriuose yra šių medžiagų, klasifikavimo 
tikslais pagal Direktyvos 1999/45/EB 
nuostatas, išskyrus atvejus, kai šių 
medžiagų yra žaislų sudedamosiose dalyse 
arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų 
dalyse, kurių vaikai negali fiziškai pasiekti.

Draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, 
kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB 
klasifikuojamos kaip 3 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai, kai jų 
koncentracija lygi arba viršija 0,01 % 
ribą. Kai tik įmanoma, ši ribinė vertė 
persvarstoma remiantis kompetentingo 
mokslinio komiteto nuomone ir 
priimamas 45 straipsnio 2 dalyje 
numatytas sprendimas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukšto lygio vaikų sveikatos apsaugą, turėtų būti draudžiama žaisluose 
naudoti daugiau CMR klasifikuojamų medžiagų nei nustatyta jų riba.  Ši riba, remiantis nauja 
informacija, turėtų būti kuo greičiau sumažinta pagal komitologijos procedūrą.
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Pakeitimas 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmame
sakinyje nustatytų apribojimų taikymo, 
draudžiama žaisluose naudoti medžiagas, 
kurios remiantis Direktyva 67/548/EEB
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai, 
kai koncentracija lygi arba viršija 0,1 % 
vienalytėse žaislo dalyse, išskyrus atvejus, 
kai šių medžiagų yra žaislų sudedamosiose 
dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose 
žaislų dalyse, kurių vaikai negali fiziškai 
pasiekti, įskaitant galimą įkvėpimą, 
panaikinant bet kokią galimybę sukelti 
pavojų.

Or. en

Pagrindimas

Žaislų gamintojams ir valdžios institucijoms būtų daug paprasčiau, jei būtų naudojama 
standartinė administracinė CMR medžiagų draudimo ribinė vertė, o ne remiamasi 
klasifikacija, kuri bus keičiama. Norint, kad visa žaislo masė nebūtų naudojama siekiant 
sumenkinti 0,1 % CMR koncentraciją, kuri leidžiama vienoje žaislo dalyje (pvz., dažuose), 
svarbu nurodyti, kad ribinė vertė taikoma vienalytėms žaislo dalims. Nukrypimai turėtų būti 
taikomi tik tuomet, kai negresia jokio pavojaus.

Pakeitimas 138
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Medžiagas ir preparatus, kurios 
remiantis Direktyva 67/548/EEB 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų 

Išbraukta.
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kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima 
naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie 
reikalavimai:
4.1. atitinkamas mokslinis komitetas 
įvertina medžiagų naudojimą ir nustato, 
kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveiki, 
jos yra saugios, ir buvo priimtas 
sprendimas, kaip nurodyta 45 straipsnio 2 
dalyje;
4.2. alternatyvų analize patvirtinama, kad 
neturima tinkamų pakaitinių medžiagų;
4.3. jų nedraudžiama naudoti vartojimo 
prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH).
Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį 
komitetą iš naujo įvertinti šias medžiagas 
ar preparatus kai tik iškyla saugos 
problemų ir ne vėliau kaip kas penkerius 
metus nuo sprendimo priėmimo dienos 
remiantis 45 straipsnio 2 dalimi.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukšto lygio vaikų sveikatos apsaugą, nereikėtų žaisluose naudoti CMR 
medžiagų. Be to, rugsėjo 26 d. rezoliucijoje dėl gaminių, ypač žaislų, saugos Europos 
Parlamentas ragino visiškai uždrausti visas CMR (1, 2 ir 3 kategorijos) medžiagas ir kitas 
pavojingas medžiagas, tokias kaip endokrininius sutrikimus sukeliančias, jautrinančias ar 
kvapiąsias medžiagas.

Pakeitimas 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Medžiagas ir preparatus, kurios 
remiantis Direktyva 67/548/EEB 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų
kancerogeninės, mutageninės arba 

4. Medžiagas ir preparatus, kurios 
remiantis Direktyva 67/548/EEB 
klasifikuojamos kaip 3 kategorijos
kancerogeninės, mutageninės arba 



AM\736063LT.doc 25/47 PE409.734v01-00

LT

toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima 
naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie 
reikalavimai:

toksiškos reprodukcijai medžiagos, galima 
naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie 
reikalavimai:

Or. en

Pagrindimas

Neturėtų būti kitų, nei 3 dalyje išvardytosios, su CMR 1 ir 2 medžiagomis susijusių išimčių.
Išimtys galėtų būti taikomos tik CMR 3 klasifikuotoms medžiagoms ir preparatams.

Pakeitimas 140
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti aukšto lygio vaikų sveikatos apsaugą, nereikėtų žaisluose naudoti CMR 
medžiagų. Be to, rugsėjo 26 d. rezoliucijoje dėl gaminių, ypač žaislų, saugos Europos 
Parlamentas ragino visiškai uždrausti visas CMR (1, 2 ir 3 kategorijos) medžiagas ir kitas 
pavojingas medžiagas, tokias kaip endokrininius sutrikimus sukeliančias, jautrinančias ar 
kvapiąsias medžiagas.
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Pakeitimas 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Pakeitimas, susijęs su tų pačių autorių pateiktu II priedo III dalies 4 pastraipos pakeitimu, 
kuriuo siūloma taikyti griežtesnes nuostatas suteikiant išimtis naudoti CMR 3 medžiagas.

Pakeitimas 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Komisija parengia programą, skirtą 
žaisluose esančioms pavojingoms 
medžiagoms sistemingai ir reguliariai 
vertinti. Programoje atsižvelgiama į 
rinkos priežiūros institucijų ataskaitas ir 
valstybių narių bei suinteresuotųjų šalių 
iškeltas problemas. Remdamasi 
kompetentingo mokslinio komiteto 



AM\736063LT.doc 27/47 PE409.734v01-00

LT

nuomone, prireikus Komisija nusprendžia 
imtis tinkamų ribojamųjų priemonių.
Tokios priemonės, skirtos šios direktyvos 
neesminėms nuostatoms iš dalies pakeisti 
ją papildant, priimamos taikant 46 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pavojingų medžiagų naudojimas žaisluose neapsiriboja CMR medžiagomis, kvapiosiomis 
medžiagomis ar tam tikrų elementų turinčiomis medžiagomis. Komisija turėtų reguliariai 
vertinti visas pavojingas medžiagas. Jei atliekant šį vertinimą būtų aptiktas nepageidautinas 
pavojus, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai imtis tinkamų veiksmų pagal komitologijos 
procedūrą.

Pakeitimas 143
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Žaislai, skirti dėti į burną, arba tokių 
žaislų dalys, neatsižvelgiant į vaikų, 
kuriems jie skirti, amžiaus grupę, turi 
atitikti 2004 m. spalio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) 
Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, 
skirtų liestis su maistu, išdėstytas 
nuostatas, susijusias su maisto pakuotėms 
taikomomis išsiskyrimo ribinėmis 
vertėmis.

Or. de

Pagrindimas

Galiojančios nuostatos dėl medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, taip pat turėtų būti 
taikomos ir žaislams, skirtiems dėti į burną, arba tokių žaislų dalims.
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Pakeitimas 144
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies/skyriaus 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių 
kvapiųjų medžiagų: 

7. Žaisluose neturi būti alerginių kvapiųjų 
medžiagų.

(1) didžiojo debesylo (Inula helenium),
(2) alilizotiocionato,
(3) benzilcianido,
(4) 4-tret-butilfenolio,
(5) vaistinių balandų aliejaus,
(6) ciklamenų alkoholio,
(7) dietilmaleato,
(8) dihidrokumarino,
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido,
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniolio),
(11) 4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino,
(12) dimetilcitrakonato,
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-
ono,
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,
(15) difenilamino,
(16) etilakrilato,
(17) figų lapų, šviežių ir preparatų,
(18) trans-2-heptenalio
(19) trans-2-heksenalio dietilacetalio,
(20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio,
(21) hidroabietilo alkoholio,
(22) 4-etoksi-fenolio,
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio,
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(24) 7-metoksikumarino,

(25) 4-metoksifenolio,

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono,
(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono,
(28) metil-trans-2-butenoato,
(29) 6-metilkumarino,
(30) 7-metilkumarino,
(31) 5-metil-2,3-heksandiono,
(32) kvapiųjų sosiūrijų šaknų aliejaus 
(Saussurea lappa Clarke),
(33) 7-etoksi-4-metilkumarino,
(34) heksahidrokumarino,
(35) Peru balzamo (Myroxylonpereirae 
Klotzsch),
(36) 2-pentiliden-cikloheksanono,
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
ono,
(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora 
Kunth).
Tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei 
jie yra techniškai neišvengiami, laikantis 
gerosios gamybos praktikos.
Be to, turi būti nurodytos šios alerginės 
kvapiosios medžiagos, jeigu jų dedama į 
žaislus ir jeigu jų koncentracija viršija 
0,01 % masės:
(1) amilcinamalis,
(2) amilcinamilo alkoholis,
(3) anizilo alkoholis,
(4) benzilo alkoholis,
(5) benzilbenzoatas,
(6) benzilcinamatas,
(7) benzilsalicilatas,
(8) cinamalis,
(9) cinamilo alkoholis,
(10) citralis,
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(11) citronelolis,
(12) kumarinas,

(13) eugenolis,

(14) farnezolis,
(15) geraniolis,
(16) heksilcinamono aldehidas,
(17) hidroksicitronelalis,
(18) hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehidas,
(19) izoeugenolis,
(20) Lilial (Kosmetikos direktyvoje 83 
įraše įvardytas kaip 2-(4-tret-butilbenzil) 
propionaldehidas),
(21) d-limonenas,
(22) linalolis,
(23) metilheptinkarbonatas,
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,
(25) sodinių briedragių ekstraktai,
(26) sėleninių briedragių ekstraktai.

Or. en

Pagrindimas

Įrodyta, kad dauguma kvapiųjų medžiagų sukelia alerginį poveikį. Ištirtos tikrai ne visų 
kvapiųjų medžiagų alergizuojančios savybės. Šiuo metu nėra moksliniais duomenimis 
paremto išsamaus alerginį poveikį sukeliančių ir jo nesukeliančių kvapiųjų medžiagų sąrašo.
Jei bus uždraustas tam tikras skaičius alerginį poveikį sukeliančių kvapiųjų medžiagų, gali 
susidaryti padėtis, kai praktiškai leidžiama naudoti daugybę kitų kvapiųjų medžiagų. Vis dėlto 
pagal CLP reglamentą, kuris bus tvirtinamas netrukus, atliekant tyrimus bus gauta daugiau 
informacijos apie ištirtas ir alerginio poveikio neturinčiomis pripažintas medžiagas.
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Pakeitimas 145
JMargrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies/skyriaus 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių
kvapiųjų medžiagų:

7. Žaisluose neturi būti jokių kvapiųjų 
medžiagų.

(1) didžiojo debesylo (Inula helenium),
(2) alilizotiocionato,
(3) benzilcianido,
(4) 4-tret-butilfenolio,
(5) vaistinių balandų aliejaus,
(6) ciklamenų alkoholio,
(7) dietilmaleato,
(8) dihidrokumarino,
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido,
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniolio),
(11) 4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino,
(12) dimetilcitrakonato,
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-
ono,
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,
(15) difenilamino,
(16) etilakrilato,
(17) figų lapų, šviežių ir preparatų,
(18) trans-2-heptenalio
(19) trans-2-heksenalio dietilacetalio,
(20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio,
(21) hidroabietilo alkoholio,
(22) 4-etoksi-fenolio,
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio,
(24) 7-metoksikumarino,

(25) 4-metoksifenolio,
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(26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono,
(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono,
(28) metil-trans-2-butenoato,
(29) 6-metilkumarino,
(30) 7-metilkumarino,
(31) 5-metil-2,3-heksandiono,
(32) kvapiųjų sosiūrijų šaknų aliejaus 
(Saussurea lappa Clarke),
(33) 7-etoksi-4-metilkumarino,
(34) heksahidrokumarino,
(35) Peru balzamo (Myroxylonpereirae 
Klotzsch),
(36) 2-pentiliden-cikloheksanono,
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
ono,
(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora 
Kunth).
Tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei 
jie yra techniškai neišvengiami, laikantis 
gerosios gamybos praktikos.
Be to, turi būti nurodytos šios alerginės 
kvapiosios medžiagos, jeigu jų dedama į 
žaislus ir jeigu jų koncentracija viršija 
0,01 % masės:
(1) amilcinamalis,
(2) amilcinamilo alkoholis,
(3) anizilo alkoholis,
(4) benzilo alkoholis,
(5) benzilbenzoatas,
(6) benzilcinamatas,
(7) benzilsalicilatas,
(8) cinamalis,
(9) cinamilo alkoholis,
(10) citralis,
(11) citronelolis,
(12) kumarinas,
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(13) eugenolis,

(14) farnezolis,
(15) geraniolis,
(16) heksilcinamono aldehidas,
(17) hidroksicitronelalis,
(18) hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehidas,
(19) izoeugenolis,
(20) Lilial (Kosmetikos direktyvoje 83 
įraše įvardytas kaip 2-(4-tret-butilbenzil) 
propionaldehidas),
(21) d-limonenas,
(22) linalolis,
(23) metilheptinkarbonatas,
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,
(25) sodinių briedragių ekstraktai,
(26) sėleninių briedragių ekstraktai.

Or. en

Pagrindimas

Nustatyta, kad daug kvapiųjų medžiagų sukelia vaikams alergiją. Nėra jokių priežasčių, kodėl 
žaisluose reikėtų naudoti kvapiąsias medžiagas. Kadangi ateityje gali būti nustatyta, kad be 
medžiagų, išvardytųjų sąraše, kitos kvapiosios medžiagos irgi turi alerginį poveikį, todėl 
žaisluose turėtų būti draudžiama naudoti visas kvapiąsias medžiagas.

Pakeitimas 146
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies/skyriaus 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių 
kvapiųjų medžiagų:

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių 
kvapiųjų medžiagų:

(1) didžiojo debesylo (Inula helenium), (1) didžiojo debesylo (Inula helenium),
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(2) alilizotiocionato, (2) alilizotiocionato,
(3) benzilcianido, (3) benzilcianido,

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

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

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

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

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

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

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-
ono,

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-
ono,

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono, (14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,
(15) difenilamino, (15) difenilamino,

(16) etilakrilato, (16) etilakrilato,
(17) figų lapų, šviežių ir preparatų, (17) figų lapų, šviežių ir preparatų,

(18) trans-2-heptenalio (18) trans-2-heptenalio
(19) trans-2-heksenalio dietilacetalio, (19) trans-2-heksenalio dietilacetalio,

(20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio, (20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio,
(21) hidroabietilo alkoholio, (21) hidroabietilo alkoholio,

(22) 4-etoksi-fenolio, (22) 4-etoksi-fenolio,

(23) 6-izopropil-2-
dekahidronaftalenolio,

(23) 6-izopropil-2-
dekahidronaftalenolio,

(24) 7-metoksikumarino, (24) 7-metoksikumarino,

(25) 4-metoksifenolio, (25) 4-metoksifenolio,

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

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

(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-
ono,

(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-
ono,

(28) metil-trans-2-butenoato, (28) metil-trans-2-butenoato,

(29) 6-metilkumarino, (29) 6-metilkumarino,

(30) 7-metilkumarino, (30) 7-metilkumarino,
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(31) 5-metil-2,3-heksandiono, (31) 5-metil-2,3-heksandiono,

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

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

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

(34) heksahidrokumarino, (34) heksahidrokumarino,

(35) Peru balzamo 
(Myroxylonpereirae Klotzsch),

(35) Peru balzamo 
(Myroxylonpereirae Klotzsch),

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

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

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

(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora 
Kunth).

(39) amilcinamalio,
(40) amilcinamilo alkoholio,
(41) anizilo alkoholio,
(42) benzilo alkoholio,
(43) benzilbenzoato,
(44) benzilcinamato,
(45) benzilsalicilato,
(46) cinamalio,
(47) cinamilo alkoholio,
(48) citralio,
(49) citronelolio,
(50) kumarino,
(51) eugenolio,
(52) farnezolio,
(53) geraniolio,
(54) heksilcinamono aldehido,
(55) hidroksicitronelalio,
(56) hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehido,
(57) izoeugenolio,
(58) Lilial (Kosmetikos direktyvoje 83 
įraše įvardytas kaip 2-(4-tret-butilbenzil) 
propionaldehidas),
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(59) d-limoneno,
(60) linalolio,
(61) metilheptinkarbonato,
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-ono,
(63) sodinių briedragių ekstraktų,
(64) sėleninių briedragių ekstraktų.
Tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei 
jie techniškai neišvengiami laikantis 
gerosios gamybos praktikos.

Or. de

Pagrindimas

Neatsakinga žaisluose naudoti kvapiąsias medžiagas, kurios gali sukelti vaikams alergiją.

Pakeitimas 147
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių 
kvapiųjų medžiagų:

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių 
kvapiųjų medžiagų:

(1) didžiojo debesylo (Inula helenium), (1) didžiojo debesylo (Inula helenium),
(2) alilizotiocionato, (2) alilizotiocionato,

(3) benzilcianido, (3) benzilcianido,
(4) 4-tret-butilfenolio, (4) 4-tret-butilfenolio,

(5) vaistinių balandų aliejaus, (5) vaistinių balandų aliejaus,
(6) ciklamenų alkoholio, (6) ciklamenų alkoholio,

(7) dietilmaleato, (7) dietilmaleato,
(8) dihidrokumarino, (8) dihidrokumarino,

(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido, (9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehido,
(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniolio),

(10) 3,7-dimetil-2-okten-1-ol (6,7-
dihidrogeraniolio),
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(11) 4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino, (11) 4,6-dimetil-8-tret-butilkumarino,
(12) dimetilcitrakonato, (12) dimetilcitrakonato,

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-
ono,

(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatrien-3-
ono,

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono, (14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatrien-2-ono,
(15) difenilamino, (15) difenilamino,

(16) etilakrilato, (16) etilakrilato,
(17) figų lapų, šviežių ir preparatų, (17) figų lapų, šviežių ir preparatų,

(18) trans-2-heptenalio (18) trans-2-heptenalio
(19) trans-2-heksenalio dietilacetalio, (19) trans-2-heksenalio dietilacetalio,

(20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio, (20) trans-2-heksenalio dimetilacetalio,
(21) hidroabietilo alkoholio, (21) hidroabietilo alkoholio,

(22) 4-etoksi-fenolio, (22) 4-etoksi-fenolio,
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio, (23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio,

(24) 7-metoksikumarino, (24) 7-metoksikumarino,
(25) 4-metoksifenolio, (25) 4-metoksifenolio,

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono, (26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono,
(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono, (27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono,

(28) metil-trans-2-butenoato, (28) metil-trans-2-butenoato,
(29) 6-metilkumarino, (29) 6-metilkumarino,

(30) 7-metilkumarino, (30) 7-metilkumarino,
(31) 5-metil-2,3-heksandiono, (31) 5-metil-2,3-heksandiono,

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

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

(33) 7-etoksi-4-metilkumarino, (33) 7-etoksi-4-metilkumarino,
(34) heksahidrokumarino, (34) heksahidrokumarino,

(35) Peru balzamo (Myroxylonpereirae 
Klotzsch),

(35) Peru balzamo (Myroxylonpereirae 
Klotzsch),

(36) 2-pentiliden-cikloheksanono, (36) 2-pentiliden-cikloheksanono,
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
ono,

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

(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora 
Kunth).

(38) verbenų aliejaus (Lippia citriodora 
Kunth),

(39) amilcinamalio,
(40) amilcinamilo alkoholio,
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(41) anizilo alkoholio,
(42) benzilo alkoholio,
(43) benzilbenzoato,
(44) benzilcinamato,
(45) benzilsalicilato,
(46) cinamalio,
(47) cinamilo alkoholio,
(48) citralio,
(49) citronelolio,
(50) kumarino,
(51) eugenolio,
(52) farnezolio,
(53) geraniolio,
(54) heksilcinamono aldehido,
(55) hidroksicitronelalio,
(56) hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehido,
(57) izoeugenolio,
(58) Lilial (Kosmetikos direktyvoje 83 
įraše įvardytas kaip 2-(4-tret-butilbenzil) 
propionaldehidas),
(59) d-limoneno,
(60) linalolio,
(61) metilheptinkarbonato,
(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-ono,
(63) sodinių briedragių ekstraktų,
(64) sėleninių briedragių ekstraktų.

Or. en

Pagrindimas

Pripažinta, kad kvapiosios medžiagos yra vienos pagrindinių alergiją sukeliančių veiksnių.
Nors alergija gali prasidėti bet kokiame amžiuje, daugumai žmonių pirmieji simptomai 
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pasireiškia iki dešimties metų amžiaus, taigi žaisluose turėtų būti uždrausta naudoti 
alergenais pripažintas kvapiąsias medžiagas.

Pakeitimas 148
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

Neatsakinga žaisluose naudoti kvapiąsias medžiagas, kurios gali sukelti vaikams alergiją.

Pakeitimas 149
Anja Weisgerber

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

(1) amilcinamalis,
(2) amilcinamilo alkoholis,

(3) anizilo alkoholis,

(4) benzilo alkoholis,

(5) benzilbenzoatas,

(6) benzilcinamatas,
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(7) benzilsalicilatas,

(8) cinamalis,

(9) cinamilo alkoholis,

(10) citralis,

(11) citronelolis,

(12) kumarinas,

(13) eugenolis,

(14) farnezolis,

(15) geraniolis,

(16) heksilcinamono aldehidas,

(17) hidroksicitronelalis,

(18)hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehid
as,

(19) izoeugenolis,

(20)Lilial (Kosmetikos direktyvoje 83 įraše 
įvardytas kaip 2-(4-tret-butilbenzil) 
propionaldehidas),

(21) d-limonenas,

(22) linalolis,

(23) metilheptinkarbonatas,

(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,

(25) sodinių briedragių ekstraktai,

(26) sėleninių briedragių ekstraktai.

Or. de
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Pagrindimas

Neatsakinga žaisluose naudoti kvapiąsias medžiagas, kurios gali sukelti vaikams alergiją.

Pakeitimas 150
Miroslav Mikolášik

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

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

Or. en

Pagrindimas

Pripažinta, kad kvapiosios medžiagos yra vienos pagrindinių alergiją sukeliančių veiksnių.
Nors alergija gali prasidėti bet kokiame amžiuje, daugumai žmonių pirmieji simptomai 
pasireiškia iki dešimties metų amžiaus, taigi žaisluose turėtų būti uždrausta naudoti 
alergenais pripažintas kvapiąsias medžiagas.

Pakeitimas 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas

Elementas mg/kg sausoje, 
trapioje, miltelių 

pavidalo ar 
lanksčioje žaislo 

medžiagoje

mg/kg
skystoje ar lipnioje 
žaislo medžiagoje

Aliuminis 5625 1406
Stibis 45 11.3
Arsenas 7.5 1.9
Baris 4500 1125
Boras 1200 300
Kadmis 3.8 0.9
Chromas (III) 37.5 9.4
Chromas (VI) 0.04 0.01
Kobaltas 10.5 2.6
Varis 622.5 156
Švinas 27 6.8
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Manganas 1200 300
Gyvsidabris. 15 3.8
Nikelis 75 18.8
Selenas 37.5 9.4
Stroncis 4500 1125
Alavas 15000 3750
Alavas organiniuose 
junginiuose

1.9 0.5

Cinkas 3750 938

Parlamento pakeitimai

Elementas mg/kg kietoje, 
sausoje, trapioje, 

miltelių pavidalo ar 
lanksčioje žaislo 

medžiagoje

mg/kg
skystoje ar lipnioje 
žaislo medžiagoje

Aliuminis 5625 1406
Stibis 45 11.3
Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Baris 4500 1125
Boras 1200 300
Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Chromas (III) 37.5 9.4
Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Kobaltas 10.5 2.6
Varis 622.5 156
Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Manganas 1200 300
Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Nikelis 75 18.8
Selenas 37.5 9.4
Stroncis 4500 1125
Alavas 15000 3750
Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Cinkas 3750 938

Or. en

Pagrindimas

Arsenas, kadmis, švinas, chromas (VI), gyvsidabris ir alavas organiniuose junginiuose yra 
itin toksiškos medžiagos. Kadmį, šviną, chromą (VI) ir gyvsidabrį jau uždrausta naudoti 
automobiliuose ir elektriniuose bei elektroniniuose prietaisuose. Cemente naudojamas 
chromas (VI) turi būti redukuojamas iki nekenksmingos formos geležies sulfatu. Arsenas 
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draudžiamas dažuose ir medienai apdoroti naudojamose medžiagose, organoalavas 
draudžiamas kaip biocidas. Akivaizdu, kad turėtų būti draudžiama žaisluose naudoti šių 
cheminių elementų turinčias medžiagas.

Pakeitimas 152
Jens Holm

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8 punkto lentelė ir 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Elementas mg/kg sausoje, trapioje,
miltelių pavidalo ar 

lanksčioje žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar lipnioje 
žaislo medžiagoje

Aliuminis  5625 1406

Stibis 45 11.3
Arsenas 7.5 1.9

Baris  4500 1125

Boras 1200  300

Kadmis  3.8 0.9

Chromas (III) 37.5 9.4

Chromas (VI) 0.04 0.01

Kobaltas 10.5 2.6

Varis 622.5 156

Švinas  27 6.8

Manganas  1200 300

Gyvsidabris 15   3.8

Nikelis 75 18.8

Selenas  37.5 9.4

Stroncis  4500 1125
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Alavas 15000  3750

Alavas organiniuose 
junginiuose 

1.9 0.5

Cinkas  3750 938
Šios ribinės vertės netaikomos žaislams, kurie dėl jų pasiekiamumo, funkcijų, tūrio ar 
masės akivaizdžiai nekelia jokio pavojaus juos čiulpiant, laižant, prarijus ar jiems ilgai 
liečiantis su oda, kai jie naudojami taip, kaip nurodyta 9 straipsnio 2 dalies pirmoje 
pastraipoje.

Pakeitimas

Elementas mg/kg sausoje, trapioje,
miltelių pavidalo ar 

lanksčioje žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar lipnioje 
žaislo medžiagoje

Aliuminis  5625 1406

Stibis 45 11.3
Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Baris  4500 1125

Boras 1200  300

Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Chromas (III) 37.5 9.4

Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Kobaltas 10.5 2.6

Varis 622.5 156

Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Manganas  1200 300

Išbraukta Išbraukta Išbraukta
Nikelis 75 18.8

Selenas  37.5 9.4

Stroncis  4500 1125

Alavas 15000  3750

Alavas organiniuose 1.9 0.5



PE409.734v01-00 46/47 AM\736063LT.doc

LT

junginiuose 
Cinkas  3750 938

Or. en

Pagrindimas

Kai kurios šių medžiagų žinomos kaip CMR medžiagos, taigi turėtų būti draudžiama jas 
naudoti žaisluose, remiantis to paties autoriaus pateiktais II priedo III dalies 3-5 punktų 
pakeitimais. Pripažinta, kad kadmis, chromas (VI) ir švinas daro didelį poveikį sveikatai ir 
yra draudžiami pagal draudimo naudoti tam tikras pavojingas medžiagas (RoHS) ir 
eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ELV) direktyvas.

Paskutinė pastraipa turi būti išbraukta, kadangi ją palikus sudaroma galimybė praplėsti 
draudimo naudoti CMR medžiagas išimčių sąrašą.

Pakeitimas 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8 punkto 2a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žaisluose ar žaislų sudedamosiose dalyse 
draudžiama naudoti medžiagas ar 
preparatus, kurių sudėtyje yra nors vieno 
iš šių elementų:
(1) arseno,
(2) kadmio,
(3) chromo (V),
(4) švino,
(5) gyvsidabrio,
(6) alavo organiniuose junginiuose.

Or. en

Pagrindimas

Arsenas, kadmis, švinas, chromas (VI), gyvsidabris ir alavas organiniuose junginiuose yra 
itin toksiškos medžiagos. Kadmį, šviną, chromą (VI) ir gyvsidabrį jau uždrausta naudoti 
automobiliuose ir elektriniuose bei elektroniniuose prietaisuose. Cemente naudojamas 
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chromas (VI) turi būti redukuojamas iki nekenksmingos formos geležies sulfatu. Arsenas 
draudžiamas dažuose ir medienai apdoroti naudojamose medžiagose, organoalavas 
draudžiamas kaip biocidas. Akivaizdu, kad turėtų būti draudžiama žaisluose naudoti šių 
cheminių elementų turinčias medžiagas.

Pakeitimas 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu pranešėjas siekia papildyti 100-ąjį pakeitimą, norėdamas, kad taip pat būtų 
įtraukta informacija apie žaliavas. Skirtingų siuntų cheminių medžiagų tyrimų duomenys gali 
labai skirtis dėl skirtingų žaliavų naudojimo. Taigi svarbu, kad būtų teikiama informacija ir 
apie žaliavas.
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