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Grozījums Nr. 105
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šo vispārējo un īpašo ķīmijas jomas 
prasību mērķis šajā direktīvā ir aizsargāt 
bērnu veselību pret bīstamām vielām 
rotaļlietās, savukārt, raugoties no vides 
aspekta, problēmas saistībā ar rotaļlietām 
skartas horizontālajos tiesību aktos vides 
jomā, kuri arī attiecas uz rotaļlietām, īpaši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK 
par atkritumiem 1, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 27. janvāra 
Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu 
vielu izmantošanas ierobežošanu 
elektriskās un elektroniskās iekārtās2,
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 27. janvāra 
Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem3, Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1994. gada 
20. decembra Direktīva 94/62/EK par 
iepakojumu un izlietoto iepakojumu4 un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 6. septembra 
Direktīva 2006/66/EK par baterijām un 
akumulatoriem, un bateriju un akumulatoru 
atkritumiem un ar ko atceļ Direktīvu 
91/157/EEK5.

(17) Šo vispārējo un īpašo ķīmijas jomas 
prasību mērķis šajā direktīvā ir aizsargāt 
bērnu veselību pret bīstamām vielām 
rotaļlietās, savukārt, raugoties no vides 
aspekta, problēmas saistībā ar rotaļlietām 
skartas tiesību aktos vides jomā, kuri 
attiecas uz elektriskām un elektroniskām
rotaļlietām, proti, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 27. janvāra 
Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu 
vielu izmantošanas ierobežošanu 
elektriskās un elektroniskās iekārtās un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2003. gada 27. janvāra 
Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem. Turklāt 
vides jautājumus attiecībā uz atkritumiem 
regulē Eiropas Parlamenta un Padomes 
2006. gada 5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK 
par atkritumiem, attiecībā uz iepakojumu 
— Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 20. decembra 
Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un 
izlietoto iepakojumu, bet attiecībā uz 
baterijām un akumulatoriem — Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
6. septembra Direktīva 2006/66/EK par 
baterijām un akumulatoriem, un bateriju un 
akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ 
Direktīvu 91/157/EEK.

Or. en

                                               
1 OV L 114, 27.4.2006., 9. lpp.
2 OV L 37, 13.2.2003., 19. lpp.
3 OV L 37, 13.2.2003., 24. lpp.
4 OV L 365, 31.12.1994., 10. lpp.
5 OV L 266, 26.9.2006., 1. lpp.
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Pamatojums

Komisijas dokuments rada priekšstatu, ka vides apsvērumi nepārprotami ir ņemti vērā 
attiecībā uz visām rotaļlietām, lai gan tie attiecas tikai uz elektriskām un elektroniskām 
rotaļlietām.

Horizontālie tiesību akti neattiecas tieši uz rotaļlietām un tos nedrīkst sagrupēt kopā ar 
direktīvām, kas attiecas uz elektriskām un elektroniskām iekārtām (EEI) un elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA).

Grozījums Nr. 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

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 jābūt pilnvarotai, 
lai tā varētu samazināt atsevišķu ķīmisko 
elementu maksimāli pieļaujamo līmeni, 
pieņemt jaunus ierobežojumus attiecībā 
uz dažām citām ķīmiskajām vielām, 
pielāgot trokšņa robežvērtības un 
atsevišķos gadījumos varētu noteikt 
izņēmumus attiecībā uz atsevišķu 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,
inter alia papildinot to ar jauniem 
nebūtiskiem elementiem.

Or. en

Pamatojums

Vienīgi Komisijai jābūt pilnvarotai komitoloģijas procedūrā samazināt atsevišķu ķīmisko 
elementu migrācijas robežvērtības. Turklāt tai jābūt pilnvarotai pieņemt jaunus 
ierobežojumus un pielāgot trokšņa robežvērtības. Izņēmumi attiecībā uz CMR vielām 
jāpiemēro vienīgi 3. kategorijas CMR vielām.
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Grozījums Nr. 107
Jens Holm

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 jābūt pilnvarotai, 
lai tā varētu 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, inter 
alia papildinot to ar jauniem nebūtiskiem 
elementiem.

Or. en

Pamatojums

Saistīts ar šī paša autora grozījumu, kas veikts attiecībā uz 45. pantu.

Grozījums Nr. 108
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 15.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15.a) „īpaši izgatavots vai paredzēts x 
vecuma grupas bērniem” nozīmē, ka 
bērnam ir jābūt tai veiklībai un tām 
garīgajām prasmēm, kas atbilst 
noteiktajai vecuma grupai.

Or. e
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Pamatojums

Ir jānodrošina, ka ražotājs uz etiķetes apzināti nenorāda fiktīvu vecuma grupu ar mērķi 
izvairīties no noteiktiem pienākumiem un/vai atbildības.

Grozījums Nr. 109
Anja Weisgerber

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.

V pielikuma B daļā 1. punktā noteiktos 
brīdinājumus nedrīkst izmantot tām 
rotaļlietām, kuras pēc lietojuma, izmēra 
vai citām īpašībām ir paredzētas bērniem 
līdz 36 mēnešu vecumam.

Or. de

Pamatojums

Bieži vien iestādes sastopas ar situāciju, kad uz rotaļlietām, kas ir paredzētas bērniem 
vecumā līdz trīs gadiem, ir šāda norāde: „Nav piemērota bērniem, kuri jaunāki par trim 
gadiem ... dēļ”. Šādā veidā atsevišķi ražotāji cenšas izvairīties no atbildības vai arī 
nodrošināties pret prasībām, ko var celt sakarā ar ražotāja atbildību. Tā kā V pielikums 
viennozīmīgi neaizliedz šāda teikuma lietojumu, šā tiesību akta piemērošana attiecībā uz 
tirgus uzraudzību būtiski vienkāršosies, ja minēto teikumu iekļaus direktīvā.

Grozījums Nr. 110
Marcello Vernola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, 
piestiprinātajai etiķetei vai iepakojumam, 
vai vajadzības gadījumā rotaļlietai 
pievienotajai lietošanas pamācībai 
brīdinājumus tā, lai tie būtu saskatāmi, 
skaidri salasāmi un precīzi. Mazām 

2. Rotaļlietai vai, ja tas nav tehniski 
iespējams, rotaļlietai piestiprinātajai 
etiķetei vai iepakojumam, vai vajadzības 
gadījumā rotaļlietai pievienotajai lietošanas 
pamācībai brīdinājumus noformulē un 
uzliek tā, lai tie būtu precīzi, saskatāmi, 
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rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, 
ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

skaidri un viegli salasāmi un saprotami 
lietotājiem vai viņu pieskatītājiem. Mazām 
rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, 
ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN), kas jau ir izstrādājusi pamatnostādnes par 
rotaļlietām pievienojamiem brīdinājumiem, pienācīgāk jāapspriež tehniskās izmaiņas.

Grozījums Nr. 111
Alessandro Foglietta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, 
piestiprinātajai etiķetei vai iepakojumam, 
vai vajadzības gadījumā rotaļlietai 
pievienotajai lietošanas pamācībai 
brīdinājumus tā, lai tie būtu saskatāmi, 
skaidri salasāmi un precīzi. Mazām 
rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, 
ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

2. Rotaļlietai vai, ja tas nav tehniski 
iespējams, rotaļlietai piestiprinātajai 
etiķetei vai iepakojumam, vai vajadzības 
gadījumā rotaļlietai pievienotajai lietošanas 
pamācībai brīdinājumus noformulē un 
uzliek tā, lai tie būtu precīzi, saskatāmi, 
skaidri un viegli salasāmi un saprotami 
lietotājiem vai viņu pieskatītājiem. Mazām 
rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, 
ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

Or. fr

Pamatojums

Ierosinātās izmaiņas ir pārāk tehniskas, lai tās ietvertu direktīvā. Eiropas Standartizācijas 
komitejai (CEN), kas jau ir izstrādājusi pamatnostādnes par rotaļlietām pievienojamiem 
brīdinājumiem, pienācīgāk jāapspriež šīs izmaiņas.
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Grozījums Nr. 112
Miroslav Mikolášik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, 
piestiprinātajai etiķetei vai iepakojumam, 
vai vajadzības gadījumā rotaļlietai 
pievienotajai lietošanas pamācībai 
brīdinājumus tā, lai tie būtu saskatāmi, 
skaidri salasāmi un precīzi. Mazām 
rotaļlietām, kuras pārdod bez iepakojuma, 
ir uzlikti attiecīgi brīdinājumi.

2. Izgatavotājs uzliek rotaļlietai, 
piestiprinātajai etiķetei vai patērētājam 
paredzētajam iepakojumam, vai vajadzības 
gadījumā rotaļlietai pievienotajai lietošanas 
pamācībai brīdinājumus tā, lai tie būtu 
precīzi, skaidri saskatāmi, viegli salasāmi 
un labi ieraugāmi. Mazām rotaļlietām, 
kuras pārdod bez iepakojuma, ir uzlikti 
attiecīgi brīdinājumi.

Or. en

Justification

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Grozījums Nr. 113
Marcello Vernola

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pārdošanas vietās ir saskatāmi, skaidri un 
viegli salasāmi, precīzi un 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 
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tiktu atbilstīgi izvietoti tirdzniecības vietās.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN), kas jau ir izstrādājusi pamatnostādnes par 
rotaļlietām pievienojamiem brīdinājumiem, pienācīgāk jāapspriež tehniskās izmaiņas.

Grozījums Nr. 114
Alessandro Foglietta

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pārdošanas vietās ir saskatāmi, skaidri un 
viegli salasāmi, precīzi un 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.

Or. fr

Pamatojums

Ierosinātās izmaiņas ir pārāk tehniskas, lai tās ietvertu direktīvā. Eiropas Standartizācijas 
komitejai (CEN), kas jau ir izstrādājusi pamatnostādnes par rotaļlietām pievienojamiem 
brīdinājumiem, pienācīgāk jāapspriež šīs izmaiņas.

Grozījums Nr. 115
Miroslav Mikolášik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Justification

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Grozījums Nr. 116
Marcello Vernola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīdinājumi jānomaina tā, lai garantētu, 
ka tie ir regulāri lasāmi uz attiecīgā 
iepakojuma. Brīdinājumu drukā uz 
redzamākās iepakojuma vienības virsmas, 
kā arī uz visa ārējā iepakojuma, izņemot 
caurspīdīgo apvalku, ko lieto attiecīgās 
rotaļlietas mazumtirdzniecībā.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN), kas jau ir izstrādājusi pamatnostādnes par 
rotaļlietām pievienojamiem brīdinājumiem, pienācīgāk jāapspriež tehniskās izmaiņas.
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Grozījums Nr. 117
Alessandro Foglietta

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīdinājumi jānomaina tā, lai garantētu, 
ka tie ir regulāri lasāmi uz attiecīgā 
iepakojuma. Brīdinājumu drukā uz 
redzamākās iepakojuma vienības virsmas, 
kā arī uz visa ārējā iepakojuma, izņemot 
caurspīdīgo apvalku, ko lieto attiecīgās 
rotaļlietas mazumtirdzniecībā.

Or. fr

Pamatojums

Ierosinātās izmaiņas ir pārāk tehniskas, lai tās ietvertu direktīvā. Eiropas Standartizācijas 
komitejai (CEN), kas jau ir izstrādājusi pamatnostādnes par rotaļlietām pievienojamiem 
brīdinājumiem, pienācīgāk jāapspriež šīs izmaiņas.

Grozījums Nr. 118
Miroslav Mikolášik

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sagatavo pamatnostādnes par to, 
kā jāizvieto brīdinājumi. Šīs 
pamatnostādnes izstrādā kopā ar dažādām 
ieinteresētajām personām un dalībvalstu 
iestādēm, ņemot vērā zinātnes un 
tehniskas attīstību.

Or. en

Justification

In the Explanatory Memorandum of the Commission’s proposal, point 3.1.2, it is foreseen 
that the Commission will prepare guidelines on the presentation of warnings together with 
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stakeholders. This provision should be reintroduced in the legal text as there is a need for 
some clarification concerning the presentation of warnings and the size and clarity of 
symbols and text. These guidelines could help defining specific labelling conditions. In this 
context, CEN Guide 11 on product information should be taken into account, as well as CEN 
TR 13387, a technical report on child care articles.

Grozījums Nr. 119
Marcello Vernola

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielāgojot prasības attiecībā uz valodu, 
dalībvalstis var noteikt brīdinājumu 
izvietojumu uz šīm virsmām. 

Or. fr

Pamatojums

Eiropas Standartizācijas komitejai (CEN), kas jau ir izstrādājusi pamatnostādnes par 
rotaļlietām pievienojamiem brīdinājumiem, pienācīgāk jāapspriež tehniskās izmaiņas.

Grozījums Nr. 120
Alessandro Foglietta

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pielāgojot prasības attiecībā uz valodu, 
dalībvalstis var noteikt brīdinājumu 
izvietojumu uz šīm virsmām. 

Or. fr

Pamatojums

Ierosinātās izmaiņas ir pārāk tehniskas, lai tās ietvertu direktīvā. Eiropas Standartizācijas 
komitejai (CEN), kas jau ir izstrādājusi pamatnostādnes par rotaļlietām pievienojamiem 
brīdinājumiem, pienācīgāk jāapspriež šīs izmaiņas.
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Grozījums Nr. 121
Miroslav Mikolášik

Direktīvas priekšlikums
10. panta 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 jebkuri norādījumi par 
drošumu ir izstrādāti tās dalībvalsts valsts 
valodā vai valodās, kurā rotaļlietas tiek 
laistas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Brīdinājumi un lietošanas instrukcijas vienmēr jāizstrādā tās dalībvalsts oficiālajā(-s) 
valodā(-s), kurā rotaļlietas laiž apgrozībā. 

Grozījums Nr. 122
Miroslav Mikolášik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Pilnvarojošās iestādes izveido drošības 
informācijas punktus, kuros bērnu 
aprūpes profesionāļi vai patērētāji var 
ziņot par rotaļlietu neatbilstību vai 
negadījumiem, kas saistīti ar rotaļlietu 
izmantošanu.  

Or. en

Pamatojums

Dalībvalstīs izveidojot drošības informācijas punktus, patērētājiem tiks nodrošināta iespēja 
ziņot un atvieglota saziņa ar ražotājiem un izgatavotājiem tādos gadījumos, kad radusies 
problēma ar kādu konkrētu ražojumu. Tādējādi ražotāji un izgatavotāji varēs tiešāk atbildēt 
uz savu klientu prasībām.
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Grozījums Nr. 123
Adamos Adamou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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, tajā pašā 
laikā informējot arī patērētājus, 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.

Or. el

Pamatojums

Būtiski ir nekavējoties informēt patērētāju, lai nodrošinātu, ka riski tiek novērsti.

Grozījums Nr. 124
Adamos Adamou

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, 
ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts 
teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un 
par pasākumiem, ko tās lūgušas veikt 
uzņēmējam.

2. Ja tirgus uzraudzības iestādes uzskata, 
ka neatbilstība neaprobežojas tikai ar valsts 
teritoriju, tās informē Komisiju un pārējās 
dalībvalstis par novērtējuma rezultātiem un 
par pasākumiem, ko tās lūgušas veikt 
uzņēmējam. Tās oficiāli informē 
dalībvalstis un Komisiju par uzņēmēja 
sniegto atbildi un nodomu to ievērot vai 
neievērot.

Or. el
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Pamatojums

Saistībā ar pasākumiem, kas paredz sabiedrībai sniegt informāciju un nodrošināt 
pārredzamību, uzņēmumam ir jāsniedz atbilde, par kuru jāinformē dalībvalstis un Komisija.

Grozījums Nr. 125
Miroslav Mikolášik

Direktīvas priekšlikums
41. pants – 1. punkts – -a) apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(-a) I pielikums;

Or. en

Pamatojums

Ir jānodrošina iespēja izmantot komitoloģijas kontroles procedūru, lai apstiprinātu to 
ražojumu sarakstu, ko nedrīkst uzskatīt par rotaļlietām. Tas nodrošinās, ka šīs direktīvas 
darbības jomu var ātri pielāgot jaunajām tirgus attīstības tendencēm, t.i., jaunajām 
rotaļlietām.

Grozījums Nr. 126
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts – a) apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) II pielikuma III daļas 7. un 8. punktu; (a) II pielikuma III daļas 8. punktu, lai 
samazinātu migrācijas robežvērtības;

Or. en

Pamatojums

Tas daļēji ir saistīts ar šī paša autora grozījumu, kas veikts attiecībā uz II pielikuma III daļas 
7. punktu. Ja rotaļlietās ir aizliegtas visu veidu smaržvielas, attiecīgo II pielikuma III daļas 
7. punktu nav jāpielāgo. Vienīgi Komisijai jābūt pilnvarotai komitoloģijas procedūrā 
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samazināt atsevišķu ķīmisko elementu migrācijas robežvērtības.

Grozījums Nr. 127
Jens Holm

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru. 

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus,
pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Labojums.

Grozījums Nr. 128
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot II pielikuma III daļā 
noteiktos ierobežojumus, vajadzības 
gadījumā un atbilstīgi 46. panta 2. pantā 
minētajai regulatīvajai kontroles 
procedūrai Komisija var veikt grozījumus 
II pielikumā, lai: 
– noteiktu robežvērtības vai citus 
ierobežojumus tām vielām vai 
preparātiem, kas nav minēti II pielikuma 
III daļas 7. un 8. punktā un apdraud 
veselību;
– apstiprinātu vai pielāgotu trokšņa 
robežvērtības.
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Or. en

Pamatojums

Komisijai jābūt pilnvarotai komitoloģijas procedūrā pieņemt ierobežojumus attiecībā uz 
citām vielām un pielāgot trokšņa robežvērtības.

Grozījums Nr. 129
Miroslav Mikolášik

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja jānodrošina bērnu veselība un 
drošība, Komisija konkrēti precizē 
galvenās drošuma pamatprasības, kas 
noteiktas II pielikumā (t.i., nosakot 
robežvērtības vai citus ierobežojumus 
attiecībā uz dažām citām ķīmiskajām 
vielām, kas nav minētas II pielikuma 
III daļas 7. un 8. punktā, trokšņa 
robežvērtības, ātruma robežvērtības utt.), 
kā arī izveido to rotaļlietu sarakstu, 
kurām vajadzīga EK tipa pārbaude, ko 
pieprasa I pielikuma II daļa.

Šīs specifikācijas pieņem saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru. 

Or. en

Pamatojums

To lēmumu pieņemšanu, kas saistīti ar izteikti politiskiem jautājumiem, kuri attiecas uz bērnu 
veselību un drošību, nedrīkst atstāt standartizācijas struktūru kompetencē. Attiecībā uz 
šādiem jautājumiem jāizmanto tāda procedūra, kas ir ātrāka par koplēmuma procedūru. 
Robežvērtības, piemēram, attiecībā uz ķīmiskajām vielām rotaļlietās, troksni vai ātrumu, 
tādējādi ir jānosaka komitoloģijas kontroles procedūrā. Turklāt komitoloģijas procedūru var 
izmantot, lai izveidotu un pielāgotu to rotaļlietu sarakstu, attiecībā uz kurām obligāti jāveic 
EK tipa pārbaude.
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Grozījums Nr. 130
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var lemt par to, vai 
rotaļlietās izmantotas vielas vai preparāti, 
kas Direktīvas 67/584/EEK I pielikumā 
klasificētas kā 1., 2. un 3. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas.

svītrots

Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 46. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz vielām, kas Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā klasificētas kā CMR vielas, 
nedrīkstētu atcelt CMR aizliegumu, ja vien šīs vielas nav īpaši izmantotas rotaļlietas iekšienē 
(piemēram, elektroniskajā daļā) vai ja nav iespējams izvairīties no šādiem atlikumiem, 
ievērojot labu ražošanas praksi.

Grozījums Nr. 131
Miroslav Mikolášik

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu laišanu 
tirgū, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un 
kas tika laistas tirgū, pirms šī direktīva 
stājās spēkā vai vēlākais 2 gadus pēc tam, 
kad šī direktīva stājās spēkā. 

Dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu laišanu 
tirgū, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un 
kas tika laistas tirgū, pirms šī direktīva 
stājās spēkā vai vēlākais 3 gadus pēc tam, 
kad šī direktīva stājās spēkā.

Or. en
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Grozījums Nr. 132
Miroslav Mikolášik

Direktīvas priekšlikums
54.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

54.a pants
Pārskatīšana

Komisija pārskata šo direktīvu reizi 
astoņos gados, pamatojoties uz 
zinātniskās komitejas veiktajiem 
novērtējumiem un ekspertu grupas 
atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Šī direktīva ir jāpārskata vismaz reizi astoņos gados vai biežāk, ja tas ir nepieciešams 
saistībā ar jauniem atklājumiem vai negadījumiem, lai tādējādi nodrošinātu, ka šīs direktīvas 
drošuma prasības ir pietiekamas, lai nodrošinātos pret riskiem, ko var radīt, piemēram, 
jaunas rotaļlietas un jaunas tehnoloģijas, kā arī jauni zinātniskie pierādījumi.

Grozījums Nr. 133
Thomas Ulmer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 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.

Or. de
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Grozījums Nr. 134
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas 
radīšanai, jāizveido un jākonstruē tā, lai to 
radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei.

10. Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas 
radīšanai, jāizveido un jākonstruē tā, lai to 
radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei. Tas 
attiecas uz visām rotaļlietām, neatkarīgi 
no vecuma grupas, kam tās paredzētas. 
Impulstrokšņi nedrīkst pārsniegt 135 dB, 
kas ir LpC maksimums dzirdei. Ilgstoša 
trokšņa ierobežojumus nosaka, 
pamatojoties uz dzirdes jutību, kāda ir 
bērnam vecumā līdz 36 mēnešiem. 

Or. en

Pamatojums

Pašreizējos standartos attiecībā uz trokšņa ierobežojumiem nav pienācīgi ņemta vērā bērna 
dzirdes iespējamā pasliktināšanās. Pirmkārt, tie nav piemērojami visām rotaļlietām 
(piemēram, „tuvu pie ausīm lietojamas rotaļlietas” standarts attiecas tikai uz tiem bērniem, 
kas jaunāki par 10 mēnešiem). Otrkārt, attiecībā uz impulstrokšņiem jānosaka zemākas 
robežvērtības. Ņemot vērā faktisko ikdienas situāciju, kādā dzīvo dažāda vecuma bērni 
ģimenē, trokšņa ierobežojumi jānosaka, pamatojoties uz vismazāk aizsargātāko grupu, proti, 
bērniem vecumā līdz 36 mēnešiem.

Grozījums Nr. 135
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 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 

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, vielas, 
kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības 
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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. 

traucējumus, un vielas, kas klasificētas kā 
noturīgas, bioakumulatīvas un toksiskas 
(PBT) vai īpaši noturīgas un īpaši 
bioakumulatīvas (vPvB).

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

Or. en

Pamatojums

Rotaļlietās aizliedz CMR vielas, kā arī citas vielas, kas noteiktas par īpaši bīstamām 
(piemēram, tādas, kas izraisa endokrīnās sistēmas darbības traucējumus). Bērnu fiziskā 
attīstība vēl nav beigusies, tādēļ viņi ir ļoti jutīgi pret vielām, kas viņu ķermenī var ietekmēt 
dažādus procesus. Turklāt savā 26. septembra rezolūcijā „Par izstrādājumu, it īpaši 
rotaļlietu, drošumu” Eiropas Parlaments aicināja ieviest beznosacījumu aizliegumu izmantot 
visas (1., 2. un 3. kategorijas) CMR vielas, kā arī citas vielas, kas rada līdzīgus draudus 
veselībai, piemēram, endokrīnās sistēmas traucējumu izraisošas vielas, sensibilizatorus un 
smaržas. 

Grozījums Nr. 136
Miroslav Mikolášik

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 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 

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā 1. un 2. kategorijas
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 
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rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties 
mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, 
kas fiziski nav pieejamas bērniem.

vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir 
rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties 
mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, 
kas fiziski nav pieejamas bērniem.

Rotaļlietās aizliedz izmantot vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā 3. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas 
(CMR), ja tās ir atsevišķās koncentrācijās, 
kas ir vienādas vai lielākas par 0,1 %. 
Tiklīdz ir iespējams, šo robežlielumu 
pārskata, pamatojoties uz kompetentās 
zinātniskās komitejas atzinumu un 
45. panta 2. punktā minēto lēmumu.

Or. en

Pamatojums

Tādas vielas, kas klasificētas kā CMR un kas pārsniedz noteikto slieksni, ir jāaizliedz, lai 
attiecībā uz bērnu veselību nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni. Pamatojoties uz jaunu 
informāciju, šo slieksni var iespējami drīzāk pazemināt atbilstīgi komitoloģijas procedūrai.

Grozījums Nr. 137
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 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 

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 to
koncentrācija homogēnās rotaļlietas 
sastāvdaļās ir vienāda vai lielāka par
0,1 %, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir 
rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties 
mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, 
kas fiziski, arī ieelpojot, nav pieejamas 
bērniem, tādējādi izslēdzot jebkādu 
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mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, 
kas fiziski nav pieejamas bērniem. 

iespējamu apdraudējumu.

Or. en

Pamatojums

Rotaļlietu ražotājiem un iestādēm tiks atvieglots darbs, ja tiks izmantota standarta 
administratīvā robežvērtība attiecībā uz CMR vielu aizliegumu, nevis klasifikācija, kas 
mainīsies. Ir svarīgi precizēt, ka robežvērtība attiecas uz homogēnām rotaļlietas sastāvdaļām, 
lai izvairītos no tā, ka kopējā rotaļlietas masa tiek izmantota, lai kādā no rotaļlietas 
sastāvdaļām (piemēram, krāsojumā) atšķaidītu CMR vielas koncentrāciju, kas pārsniedz 
0,1 %. Izņēmumi jāpiemēro vienīgi tajos gadījumos, ja izslēgts jebkāds iespējams 
apdraudējums.

Grozījums Nr. 138
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 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:

svītrots

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;
4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu 
analīzi nav piemērotu pieejamu 
alternatīvu vielu;
4.3. to izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).
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.
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Or. en

Pamatojums

Rotaļlietās nedrīkst izmantot CMR vielas, lai attiecībā uz bērnu veselību nodrošinātu augstu 
aizsardzības līmeni. Turklāt savā 26. septembra rezolūcijā „Par izstrādājumu, it īpaši 
rotaļlietu, drošumu” Eiropas Parlaments aicināja ieviest beznosacījumu aizliegumu izmantot 
visas (1., 2. un 3. kategorijas) CMR vielas, kā arī citas vielas, kas rada līdzīgus draudus 
veselībai, piemēram, endokrīnās sistēmas traucējumu izraisošas vielas, sensibilizatorus un 
smaržas. 

Grozījums Nr. 139
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts – ievaddaļa

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 
3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz 1. un 2. kategorijas CMR vielām nav pieļaujami citi izņēmumi; piemērot drīkst 
tikai to izņēmumu, kas minēts 3. punktā (izslēgta apdraudējuma iespēja). Izņēmumus drīkst 
piemērot tikai attiecībā uz tām vielām un preparātiem, kas klasificētas kā 3. kategorijas CMR 
vielas.

Grozījums Nr. 140
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 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 

svītrots
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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).

Or. en

Pamatojums

Rotaļlietās nedrīkst izmantot CMR vielas, lai attiecībā uz bērnu veselību nodrošinātu augstu 
aizsardzības līmeni. Turklāt savā 26. septembra rezolūcijā „Par izstrādājumu, it īpaši 
rotaļlietu, drošumu” Eiropas Parlaments aicināja ieviest beznosacījumu aizliegumu izmantot 
visas (1., 2. un 3. kategorijas) CMR vielas, kā arī citas vielas, kas rada līdzīgus draudus 
veselībai, piemēram, endokrīnās sistēmas traucējumu izraisošas vielas, sensibilizatorus un 
smaržas.

Grozījums Nr. 141
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 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. en

Pamatojums

Šis grozījums ir saistīts ar šo pašu autoru grozījumu, kas veikts attiecībā uz II pielikuma 
III daļas 4. punktu, paredzot stingrākus noteikumus attiecībā uz izņēmumu piemērošanu 
3. kategorijas CMR vielām.
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Grozījums Nr. 142
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Komisija izstrādā programmu, kuras 
mērķis ir sistemātiski un regulāri novērtēt 
bīstamu vielu vai materiālu izmantošanu 
rotaļlietās. Programmā ņem vērā tirgus 
uzraudzības iestāžu ziņojumus, kā arī 
dalībvalstu un ieinteresēto pušu bažas.
Ņemot vērā attiecīgās zinātniskās 
komitejas atzinumu, vajadzības gadījumā 
Komisija nolemj veikt atbilstīgus 
ierobežojošus pasākumus. Pasākumus, 
kas ir paredzēti, lai grozītu nebūtiskus šīs 
direktīvas elementus, to papildinot, 
pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Bīstamu vielu izmantošana rotaļlietās neaprobežojas tikai ar CMR vielām, smaržvielām vai 
vielām, kas satur atsevišķus elementus. Attiecībā uz visām bīstamajām vielām Komisijai jāveic 
regulārs novērtējums. Ja novērtējumā tiek atklāts nepieņemams risks, Komisijai jābūt 
pilnvarotai komitoloģijas procedūrā atbilstoši rīkoties.

Grozījums Nr. 143
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Lai arī kādam bērna vecumam būtu 
izgatavotas tādas rotaļlietas vai to daļas, 
kas ir paredzētas, lai tās liktu mutē, tām ir 
jāatbilst noteikumiem par pārtikas 
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produktu iesaiņojuma robežvērtību 
migrāciju, kā tas noteikts Eiropas 
Parlamenta un Padomes 
2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) 
Nr. 1935/2004 par materiāliem un 
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem.

Or. de

Pamatojums

Esošos noteikumus par tādiem materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar
pārtikas produktiem, jāattiecina arī uz mutē liekamām rotaļlietām vai to daļām.

Grozījums Nr. 144
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas 
smaržvielas: 

7. Rotaļlietas nesatur alergēnas 
smaržvielas.

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
(2) alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;
(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;
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(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;
(18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;

(25) 4-metoksifenols;

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth).
Tomēr šo vielu atlikumi ir atļauti, ja 
tehniski nav iespējams izvairīties no 
šādiem atlikumiem, ievērojot labu 
ražošanas praksi.
Turklāt jānorāda šādas alergēnas 
smaržvielas, ja tās ir pievienotas 
rotaļlietām tādā koncentrācijā, kas 
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pārsniedz 0,01 % no svara:
(1) amilcinamāls;
(2) amilcinamilspirts;
(3) anisilpirts;
(4) benzilspirts;
(5) benzilbenzoāts;
(6) benzilcinamāts;
(7) benzilsalicilāts;
(8) cinamāls;
(9) cinamilspirts;
(10) citrāls;
(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. en
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Pamatojums

Ir pierādīts, ka smaržvielas lielā mērā ir alergēnas. Nebūt ne visas smaržvielas ir izanalizētas 
saistībā ar alergēnām īpašībām. Patlaban nav izveidots tāds zinātniski pamatots pilnīgs 
saraksts, kurā uzskaitītas alergēnas un nealergēnas smaržvielas. Aizliedzot vairākas 
alergēnas smaržvielas, var rasties tāda situācija, kas praksē ļauj izmantot daudzas citas 
smaržvielas. Tomēr novērtējumi, kas veikti atbilstīgi topošajai regulai par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu, nodrošinās informāciju par to, kuras vielas ir 
izpētītas un, piemēram, klasificētas kā nealergēnas.

Grozījums Nr. 145
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas
smaržvielas:

7. Rotaļlietas nesatur nekādas smaržvielas.

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
(2) alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;
(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;
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(18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;

(25) 4-metoksifenols;

(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth).
Tomēr šo vielu atlikumi ir atļauti, ja 
tehniski nav iespējams izvairīties no 
šādiem atlikumiem, ievērojot labu 
ražošanas praksi.
Turklāt jānorāda šādas alergēnas 
smaržvielas, ja tās ir pievienotas 
rotaļlietām tādā koncentrācijā, kas 
pārsniedz 0,01 % no svara:
(1) amilcinamāls;
(2) amilcinamilspirts;
(3) anisilpirts;
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(4) benzilspirts;
(5) benzilbenzoāts;
(6) benzilcinamāts;
(7) benzilsalicilāts;
(8) cinamāls;
(9) cinamilspirts;
(10) citrāls;
(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. en

Pamatojums

Ir atklāts, ka daudzas smaržvielas bērniem rada alerģijas. Nav iemesla rotaļlietās izmantot 
smaržvielas. Rotaļlietās jāaizliedz izmantot visas smaržvielas, jo vēlāk arī citas smaržvielas 
var izrādīties alergēnas, ne tikai tās, kas uzskaitītas sarakstā.
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Grozījums Nr. 146
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

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;
(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;
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(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;
(46) cinamāls;
(47) cinamilspirts;
(48) citrāls;
(49) citronelols;
(50) kumarīns;
(51) eugenols;
(52) farnesols;



AM\736063LV.doc 35/46 PE409.734v01-00

                               Ārējais tulkojums LV

(53) geraniols;
(54) heksilcinamaldehīds;
(55) hidroksi-citronelāls;
(56) hidroksi-
metilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;
(57) izoeigenols;
(58) liliāls (minēts kosmētikas līdzekļu 
direktīvā 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.
Tomēr šo vielu atlikumi ir atļauti, ja 
tehniski nav iespējams izvairīties no 
šādiem atlikumiem, ievērojot labu 
ražošanas praksi.

Or. de

Pamatojums

Bezatbildīgi ir izmantot rotaļlietās tādas smaržvielas, kas bērniem var izraisīt alerģiju.

Grozījums Nr. 147
Miroslav Mikolášik

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 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;
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(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;
(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;
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(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;
(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 kosmētikas līdzekļu 
direktīvā 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-
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cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;
(63) ozola sūnu ekstrakts;
(64) koka sūnu ekstrakts.

Or. en

Pamatojums

Smaržvielas ir atzītas par vienu no galvenajiem alerģiju izraisītājiem. Tā kā alerģijas var 
parādīties jebkurā vecumā, bet lielākajai daļai cilvēku pirmie simptomi parādās pirms 
10 gadu sasniegšanas, rotaļlietās ir jāaizliedz tādu smaržvielu izmantošana, kas atzītas par 
alergēnām. 

Grozījums Nr. 148
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 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. de

Pamatojums

Bezatbildīgi ir izmantot rotaļlietās tādas smaržvielas, kas bērniem var izraisīt alerģiju.

Grozījums Nr. 149
Anja Weisgerber

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Turklāt jānorāda šādas alergēnas svītrots
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smaržvielas, ja tās ir pievienotas 
rotaļlietām tādā koncentrācijā, kas 
pārsniedz 0,01 % no svara:
(1) amilcinamāls;
(2) milcinamilspirts;

(3) anisilpirts;
(4) benzilspirts;
(5) benzilbenzoāts;
(6). benzilcinamāts;
(7). benzilsalicilāts;
(8) cinamāls;
(9) cinamilspirts;
(10) citrāls;
(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. de
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Pamatojums

Bezatbildīgi ir izmantot rotaļlietās tādas smaržvielas, kas bērniem var izraisīt alerģiju.

Grozījums Nr. 150
Miroslav Mikolášik

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 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;
(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-
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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. en

Pamatojums

Smaržvielas ir atzītas par vienu no galvenajiem alerģiju izraisītājiem. Tā kā alerģijas var 
parādīties jebkurā vecumā, bet lielākajai daļai cilvēku pirmie simptomi parādās pirms 
10 gadu sasniegšanas, rotaļlietās ir jāaizliedz tādu smaržvielu izmantošana, kas atzītas par 
alergēnām.

Grozījums Nr. 151
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 8. punkts – tabula

Komisijas ierosinātais teksts

Elements Mg/kg sausā, 
trauslā, pulverveida 

vai lokanā 
rotaļlietas materiālā

Mg/kg
šķidrā vai lipīgā 

rotaļlietas materiālā

Alumīnijs 5625 1406
Antimons 45 11,3
Arsēns 7.5 1,9
Bārijs 4500 1125
Bors 1200 300
Kadmijs 3,8 0,9
Hroms (III) 37,5 9,4
Hroms (VI) 0,04 0,01
Kobalts 10,5 2,6
Varš 622,5 156
Svins 27 6.8
Mangāns 1200 300
Dzīvsudrabs 15 3,8
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Niķelis 75 18,8
Selēns 37,5 9,4
Stroncijs 4500 1125
Alva 15000 3750
Organiskā alva 1,9 0,5
Cinks 3750 938

Parlamenta izdarītie grozījumi

Elements Mg/kg cietā, sausā, 
trauslā, pulverveida 

vai lokanā 
rotaļlietas materiālā

Mg/kg
šķidrā vai lipīgā 

rotaļlietas materiālā

Alumīnijs 5625 1406
Antimons 45 11.3
svītrots svītrots svītrots
Bārijs 4500 1125
Bors 1200 300
svītrots svītrots svītrots
Hroms (III) 37,5 9,4
svītrots svītrots svītrots
Kobalts 10,5 2,6
Varš 622,5 156
svītrots svītrots svītrots
Mangāns 1200 300
svītrots svītrots svītrots
Niķelis 75 18,8
Selēns 37,5 9,4
Stroncijs 4500 1125
Alva 15000 3750
svītrots svītrots svītrots
Cinks 3750 938

Or. en

Pamatojums

Arsēns, kadmijs, svins, hroms (VI), dzīvsudrabs un organiskā alva ir ļoti toksiski elementi. 
Kadmiju, svinu, hromu (VI) un dzīvsudrabu jau ir aizliegts izmantot automašīnās, kā arī 
elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs. Hroma (VI) koncentrācija cementā jāsamazina līdz 
nekaitīgam apjomam, pievienojot dzelzs sulfātu. Arsēnu aizliegts izmantot krāsvielās un 
kokapstrādē, bet alvorganiskie savienojumi ir aizliegti kā biocīdi. Vielas, kuru pamatā ir šie 
elementi, protams, nedrīkst izmantot rotaļlietās.
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Grozījums Nr. 152
Jens Holm

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 8. punkts – tabula un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts

Elements Mg/kg sausā, trauslā,
pulverveida vai

lokanā rotaļlietas materiālā

Mg/kg
šķidrā vai lipīgā

rotaļlietas materiālā
Alumīnijs  5625 1406

Antimons 45 11,3
Arsēns 7.5 1,9

Bārijs  4500 1125

Bors 1200  300

Kadmijs  3,8 0,9

Hroms (III) 37,5 9,4

Hroms (VI) 0,04 0,01

Kobalts 10,5 2,6

Varš 622,5 156

Svins  27 6.8

Mangāns  1200 300

Dzīvsudrabs 15   3,8

Niķelis 75 18,8

Selēns  37,5 9,4

Stroncijs  4500 1125

Alva 15000  3750

Organiskā alva 1,9 0,5

Cinks  3750 938
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Šīs robežvērtības neattiecas uz rotaļlietām, kuras atbilstoši 9. panta 2. punkta pirmajai daļai 
to pieejamības, funkcijas, apjoma vai svara dēļ lietošanas laikā nerada apdraudējumu, kas 
rodas tās sūcot, laizot, norijot vai tām ilgi atrodoties kontaktā ar ādu.

Grozījums

Elements Mg/kg sausā, trauslā,
pulverveida vai

lokanā rotaļlietas materiālā

Mg/kg
šķidrā vai lipīgā

rotaļlietas materiālā
Alumīnijs  5625 1406

Antimons 45 11,3
svītrots svītrots svītrots
Bārijs  4500 1125

Bors 1200  300

svītrots svītrots svītrots
Hroms (III) 37,5 9,4

svītrots svītrots svītrots
Kobalts 10,5 2,6

Varš 622,5 156

svītrots svītrots svītrots
Mangāns  1200 300

svītrots svītrots svītrots
Niķelis 75 18,8

Selēns  37,5 9,4

Stroncijs  4500 1125

Alva 15000  3750

Organiskā alva 1,9 0,5

Cinks 3750 938

Or. en
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Pamatojums

Atbilstīgi šī paša autora grozījumam, kas veikts attiecībā uz II pielikuma III daļas 3.–
5. punktu, dažas no šīm vielām ir zināmas kā CMR vielas, un tādēļ to izmantošana rotaļlietās 
ir jāaizliedz. Kadmijs, hroms (VI) un svins ir atzīti par tādiem elementiem, kas nopietni 
ietekmē veselību, un tie ir aizliegti RoHS direktīvā un ELV direktīvā. 

Pēdējais punkts jāsvītro, jo tas pieļauj pārāk lielus izņēmumus saistībā ar CMR aizliegumu.

Grozījums Nr. 153
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 8. punkts – 2.a apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietās vai rotaļlietu sastāvdaļās 
aizliedz izmantot vielas, kuru pamatā ir 
kāds no šiem elementiem:
(1) arsēns;
(2) kadmijs;
(3) hroms (V);
(4) svins;
(5) dzīvsudrabs;
(6) organiskā alva.

Or. en

Pamatojums

Arsēns, kadmijs, svins, hroms (VI), dzīvsudrabs un organiskā alva ir ļoti toksiski elementi. 
Kadmiju, svinu, hromu (VI) un dzīvsudrabu jau ir aizliegts izmantot automašīnās, kā arī 
elektriskajās un elektroniskajās ierīcēs. Hroma (VI) koncentrācija cementā jāsamazina līdz 
nekaitīgam apjomam, pievienojot dzelzs sulfātu. Arsēnu aizliegts izmantot krāsvielās un 
kokapstrādē, bet alvorganiskie savienojumi ir aizliegti kā biocīdi. Vielas, kuru pamatā ir šie 
elementi, protams, nedrīkst izmantot rotaļlietās.
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Grozījums Nr. 154
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

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, materiāli un 
izejmateriāli, kā arī precīza informācija
par rotaļlietās un to daļās izmantotajām 
ķīmiskajām vielām un to daudzumu;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums papildina referenta iesniegto grozījumu Nr. 100, lai ietvertu arī informāciju par 
izejmateriāliem. Dažādās preču partijās ķīmisko vielu pārbaužu rezultāti var ievērojami 
atšķirties, ja tiek izmantoti dažādi izejmateriāli. Tādēļ ir svarīgi sniegt informāciju arī par 
izejmateriāliem.
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