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Pakeitimas 102
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(2) Direktyva 88/378/EEB grindžiama 
naujojo požiūrio principais, išdėstytais 
1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje 
dėl naujojo požiūrio į techninį derinimą ir 
standartus. Tokiu būdu joje pateikiami tik
esminiai saugos reikalavimai žaislams, o 
išsamius techninius reikalavimus priima 
Europos standartizacijos komitetas (CEN) 
ir Europos elektrotechnikos 
standartizacijos komitetas (CENELEC) 
pagal 1998 m. birželio 22 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/34/EB, 
nustatančią informacijos apie techninius 
standartus ir reglamentus teikimo tvarką. 
Taip nustačius atitiktį darniesiems 
standartams, kurių nuorodos numeris 
skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, numatoma atitikties Direktyvos 
88/378/EEB reikalavimams prielaida. Iš 
patirties aišku, kad šie svarbiausi 
principai žaislų sektoriuje pasitvirtino ir 
juos reikėtų taikyti ir ateityje.

(2) Direktyva 88/378/EEB grindžiama 
naujojo požiūrio principais, išdėstytais 
1985 m. gegužės 7 d. Tarybos rezoliucijoje 
dėl naujojo požiūrio į techninį derinimą ir 
standartus. Tokiu būdu joje pateikiami 
esminiai saugos reikalavimai žaislams, 
įskaitant specialius saugos reikalavimus, 
susijusius su fizinėmis ir mechaninėmis 
savybėmis, degumu, cheminėmis ir 
elektrinėmis savybėmis, higiena sir 
radioaktyvumu. Išsamius techninius 
reikalavimus priima Europos 
standartizacijos komitetas (CEN) ir 
Europos elektrotechnikos standartizacijos 
komitetas (CENELEC) pagal 1998 m. 
birželio 22 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvą 98/34/EB, nustatančią 
informacijos apie techninius standartus ir 
reglamentus teikimo tvarką. Taip nustačius 
atitiktį darniesiems standartams, kurių 
nuorodos numeris skelbiamas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, 
numatoma atitikties Direktyvos 
88/378/EEB reikalavimams prielaida.

Or. en

Pagrindimas

Esminiai saugos reikalavimai apima ne tik direktyvos 9 straipsnyje minimus reikalavimus, bet 
ir II priede minimus specialius saugos reikalavimus. Be to, atsižvelgiant į pastaruoju metu 
aptiktas žaislų saugos problemas, sunku teigti, kad žaislų sektorius gerai funkcionuoja.
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Pakeitimas 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, 
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Kitas svarbus pagal šį reglamentą 
kuriamos naujos sistemos tikslas –
skatinti ir tam tikrais atvejais užtikrinti, 
kad pavojingos žaislus gaminant 
naudojamos medžiagos ir žaliavos būtų 
pakeistos mažiau pavojingomis 
medžiagomis ar technologijomis, jei 
esama ekonominiu ir techniniu požiūriu 
perspektyvių alternatyvų. 

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu suderinama su REACH reglamento (12 konstatuojamoji dalis) nuostatomis.

Pakeitimas 104
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) (3a) Atsargumo principas buvo 
įtrauktas į Sutartį 1992 m.; Europos 
Bendrijų Teisingumo Teismas ne kartą 
išaiškino šio Bendrijos teisės principo 
turinį ir jo, kaip vieno iš Bendrijos 
vykdomos aplinkos ir sveikatos apsaugos 
politikos pagrindų, taikymo sritį1.
__________________
2003 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje C-192/01, 
Komisija prieš Daniją, 2003 m. rinkinys, p. I-9693; 
2004 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee ir Nederlandse Vereniging tot 
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Bescherming van Vogels, 2004 m. rinkinys, p. I-
7405.

Or. sv

Pagrindimas

Kadangi nėra statistikos apie riziką ir pavojus, kuriuos žaislai gali kelti vaikų saugai ir 
sveikatai, ir kadangi vaikai laikomi pažeidžiama arba labai pažeidžiama socialine grupe, 
priklausomai nuo jų amžiaus, atsargumo principas turi būti įtrauktas į teisės aktus dėl žaislų 
saugos, kad valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir ekonominių operacijų 
vykdytojai galėtų imtis veiksmų, kad tam tikri žaislai nebūtų pateikiami į rinką. Šie teisės aktai 
turi būti taikomi visose srityse. 

Pakeitimas 105
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) Atsargumo principas buvo įtrauktas į 
Sutartį 1992 m.; Europos Bendrijų 
Teisingumo Teismas ne kartą išaiškino 
šio Bendrijos teisės principo turinį ir jo, 
kaip vieno iš Bendrijos vykdomos aplinkos 
ir sveikatos apsaugos politikos pagrindų, 
taikymo sritį1.
_________
2003 m. rugsėjo 23 d. sprendimas byloje C-192/01, 
Komisija prieš Daniją, 2003 m. rinkinys, p. I-9693; 
2004 m. rugsėjo 7 d. sprendimas byloje C-127/02, 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee ir Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels, 2004 m. rinkinys, p. I-
7405.

Or. en

Pagrindimas

Kadangi nėra statistikos apie riziką ir pavojus, kuriuos žaislai gali kelti vaikų saugai ir 
sveikatai, ir kadangi vaikai laikomi pažeidžiama arba labai pažeidžiama socialine grupe, 
priklausomai nuo jų amžiaus, atsargumo principas turi būti įtrauktas į teisės aktus dėl žaislų 
saugos, kad valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos ir ekonominių operacijų 
vykdytojai galėtų imtis veiksmų, kad tam tikri žaislai nebūtų pateikiami į rinką. 
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Pakeitimas 106
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(8) Visi tiekimo ir platinimo grandinėje 
veikiantys ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų veikti atsakingai ir 
atsargiai, siekdami užtikrinti, kad įprastai 
ir galimomis iš anksto pagrįstai numatyti
sąlygomis naudojami žaislai, kuriuos jie 
pateikia į rinką, nebūtų pavojingi vaikų 
saugai ir sveikatai. Ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų imtis atitinkamų 
priemonių siekdami užtikrinti, kad jie 
tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka 
taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra 
aiškiai ir proporcingai paskirstomos 
prievolės, nustatytos atsižvelgiant į 
atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo 
procese dalyvaujančio ekonominių 
operacijų vykdytojo vaidmenį.

Or. sv

Pagrindimas

Neužtenka vien konstatuoti, kad ekonominių operacijų vykdytojai turėtų imtis atitinkamų 
priemonių. Turėtų būti aiškiai nurodyta, kad jie yra atsakingi. Todėl, norėdami užtikrinti
vaikų, kurie žaidžia žaislais, sveikatą ir saugą, jie turi išlikti atsargūs ir deramai atsižvelgti į 
įvairius galimus tų žaislų naudojimo būdus.

Pakeitimas 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(8) Visi tiekimo ir platinimo grandinėje (8) Ši direktyva grindžiama principu, kad 
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veikiantys ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų imtis atitinkamų 
priemonių siekdami užtikrinti, kad jie 
tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka 
taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra 
aiškiai ir proporcingai paskirstomos 
prievolės, nustatytos atsižvelgiant į 
atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo 
procese dalyvaujančio ekonominių 
operacijų vykdytojo vaidmenį.

visi tiekimo ir platinimo grandinėje 
veikiantys ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų gaminti, importuoti ir 
pateikti žaislus į rinką atsakingai ir 
rūpestingai, siekdami užtikrinti, kad 
įprastai ir galimomis iš anksto pagrįstai 
numatyti sąlygomis naudojami žaislai 
nekenktų vaikų sveikatai ir saugai bei 
aplinkai. Ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų imtis atitinkamų 
priemonių siekdami užtikrinti, kad jie 
tiektų rinkai tik tuos žaislus, kurie atitinka 
taikomus teisės aktus. Šioje direktyvoje yra 
aiškiai ir proporcingai paskirstomos 
prievolės, nustatytos atsižvelgiant į 
atitinkamą kiekvieno tiekimo ir platinimo 
procese dalyvaujančio ekonominių 
operacijų vykdytojo vaidmenį.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu ekonominių operacijų vykdytojams nustatoma pareiga rūpintis. Juo 
suderinama su REACH reglamento (16 konstatuojamoji dalis) nuostatomis. 

Pakeitimas 108
Martí Grau i Segú

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(13a) Siekiant, kad būtų geriau laikomasi 
sąžiningos konkurencijos vidaus rinkoje 
principų, ir išvengti pavojaus vaikų 
saugai, reikia patobulinti į Europos rinką 
patenkančių žaislų pasienio kontrolės 
priemones. 

Or. es
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Pagrindimas

Europos įmonės turėtų turėti naudos iš visų pagal dabartinę direktyvą importuojamiems 
žaislams taikomų garantijų, o importuotą žaislą perkantis vartotojas taip pat turėtų būti tikras 
dėl to, kad žaislas atitinka galiojančius teisės aktus. 

Pakeitimas 109
Karin Riis-Jørgensen

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16) Taip pat būtina priimti naujus 
esminius saugos reikalavimus siekiant
užtikrinti vaikų apsaugą nuo neseniai 
nustatytų rizikos rūšių. Visų pirma būtina 
papildyti ir atnaujinti nuostatas dėl 
žaisluose naudojamų cheminių medžiagų.  
Šiose nuostatose reikėtų nurodyti, kad 
žaislai turėtų atitikti bendruosius cheminių 
medžiagų teisės aktus, t. y.: 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiantį Europos cheminių 
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį 
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, 
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB.
Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti 
atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie 
priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, 
poreikius. Todėl naujus apribojimus 
medžiagoms, kurios pagal 1967 m. birželio 
27 d. Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, 
suderinimo priskiriamos kancerogeninėms, 
mutageninėms arba toksiškoms 

(16) Siekiant užtikrinti aukšto lygio vaikų 
ir aplinkos apsaugą nuo rizikos, 
pavojingos medžiagos, ypač 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai (CMR) medžiagos, 
ir alergiją sukeliančios medžiagos bei 
elementai, laikantis atsargumo principo, 
turėtų būti atidžiai vertinami. Taip pat 
būtina priimti naujus esminius saugos 
reikalavimus. Visų pirma būtina papildyti 
ir atnaujinti nuostatas dėl žaisluose 
naudojamų cheminių medžiagų.  Šiose 
nuostatose reikėtų nurodyti, kad žaislai 
turėtų atitikti bendruosius cheminių 
medžiagų teisės aktus, t. y.:2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiantį Europos cheminių 
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį 
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, 
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. 
Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti 
atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie 
priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, 
poreikius. Todėl naujus apribojimus 
medžiagoms, kurios pagal 1967 m. birželio 
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reprodukcijai medžiagoms, ir kvapiosioms 
medžiagoms reikėtų numatyti atsižvelgiant 
į konkrečią šių medžiagų žmogaus 
sveikatai keliamą riziką. Siekiant 
atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų 
atnaujinti konkrečias tam tikroms 
medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB 
nustatytas ribines vertes.

27 d. Direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir 
kitų teisės aktų, reglamentuojančių 
pavojingų medžiagų klasifikavimą, 
pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, 
suderinimo priskiriamos kancerogeninėms, 
mutageninėms arba toksiškoms 
reprodukcijai medžiagoms, ir kvapiosioms 
medžiagoms reikėtų numatyti atsižvelgiant 
į konkrečią šių medžiagų žmogaus 
sveikatai keliamą riziką. Siekiant 
atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų 
atnaujinti konkrečias tam tikroms 
medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB 
nustatytas ribines vertes.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu atkreipiamas dėmesys į tai, kad svarbu įvertinti didelį susirūpinimą keliančias 
medžiagas. Šiuo pakeitimu suderinama su REACH reglamento (69 konstatuojamoji dalis) 
nuostatomis.

Pakeitimas 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Siekiant išvengti, kad vertinimai 
nebūtų atliekami keletą kartų, ir pagal šią 
direktyvą, ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH), CMR medžiagoms, 
kurios buvo įvertintos ir nebuvo 
uždraustos pagal šią direktyvą, neturėtų 
būti siūloma taikyti apribojimų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH) dėl jų žmogaus sveikatai 
keliamos rizikos ir joms neturėtų būti 
taikoma reikalavimo, kad būtų suteikta 
autorizacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH) dėl žmogaus 
sveikatai keliamos rizikos, atsižvelgiant į 
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šio reglamento 58 straipsnio 2 dalį. Be to, 
kad tas pats darbas nebūtų atliekamas 
keletą kartų, CMR medžiagoms, kurių 
naudojimas žaisluose buvo įvertintas ir 
nebuvo uždraustas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 (REACH), neturėtų 
būti taikomi apribojimai ir jos neturėtų 
būti vertinamos pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas.

 Reikia vengti, kad skirtingos ES įstaigos nevykdytų tos pačios medžiagos naudojimo 
žaisluose vertinimų keletą kartų. Kai medžiagos naudojimas žaisluose įvertinamas pagal šią 
direktyvą, vėliau jai neturėtų būti taikomi apribojimai ar autorizacijos procedūra pagal 
REACH reglamentą (REACH reglamento 58 straipsnio 2 dalis). Taip pat, jei atlikus 
atitinkamą įvertinimą medžiagos naudojimas žaisluose neuždraudžiamas pagal REACH 
reglamentą, jei neturėtų būti taikomos šios direktyvos nuostatos.

Pakeitimas 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Siekiant išvengti, kad vertinimai 
nebūtų atliekami keletą kartų, ir pagal šią 
direktyvą, ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH), CMR medžiagoms, 
kurios buvo įvertintos ir nebuvo 
uždraustos pagal šią direktyvą, neturėtų 
būti siūloma taikyti apribojimų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH) dėl jų žmogaus sveikatai 
keliamos rizikos ir joms neturėtų būti 
taikoma reikalavimo, kad būtų suteikta 
autorizacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH) dėl žmogaus 
sveikatai keliamos rizikos, atsižvelgiant į 
šio reglamento 58 straipsnio 2 dalį. Be to, 
kad tas pats darbas nebūtų atliekamas 
keletą kartų, CMR medžiagoms, kurių 
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naudojimas žaisluose buvo įvertintas ir 
nebuvo uždraustas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 (REACH), neturėtų 
būti taikomi apribojimai ir jos neturėtų 
būti vertinamos pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Reikia vengti, kad skirtingos ES įstaigos nevykdytų tos pačios medžiagos naudojimo žaisluose 
vertinimų keletą kartų.  Kai medžiagos naudojimas žaisluose įvertinamas pagal šią direktyvą, 
vėliau jai neturėtų būti taikomi apribojimai ar autorizacijos procedūra pagal REACH 
reglamentą (REACH reglamento 58 straipsnio 2 dalis).  Autorizacijos klausimu 
vadovaujamasi REACH reglamento 58 straipsnio 2 dalimi.  Taip pat, jei atlikus atitinkamą 
įvertinimą medžiagos naudojimas žaisluose neuždraudžiamas pagal REACH reglamentą, jei 
neturėtų būti taikomos šios direktyvos nuostatos.  

Pakeitimas 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Siekiant išvengti, kad vertinimai nebūtų 
atliekami keletą kartų, ir pagal šią 
direktyvą, ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH), CMR medžiagoms, 
kurios buvo įvertintos ir nebuvo 
uždraustos pagal šią direktyvą, neturėtų 
būti siūloma taikyti apribojimų pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH) dėl jų žmogaus sveikatai 
keliamos rizikos ir joms neturėtų būti 
taikoma reikalavimo, kad būtų suteikta 
autorizacija pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH) dėl žmogaus 
sveikatai keliamos rizikos, atsižvelgiant į 
šio reglamento 58 straipsnio 2 dalį. Be to, 
kad tas pats darbas nebūtų atliekamas 
keletą kartų, CMR medžiagoms, kurių 
naudojimas žaisluose buvo įvertintas ir 
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nebuvo uždraustas pagal Reglamentą 
(EB) Nr. 1907/2006 (REACH), neturėtų 
būti taikomi apribojimai ir jos neturėtų 
būti vertinamos pagal šią direktyvą.

Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turėtų būti suderinta su REACH reglamentu:

 visos šios naujos su žaislais susijusios prievolės nustatytos papildomai šalia REACH 
reglamento;  žaislų pramonės žaliavų tiekimo grandinės subjektai šiuo metu rengiasi 
pradėti vykdyti savo su REACH reglamentu susijusias prievoles, o daugelis 
įgyvendinimo priemonių dar kuriamos;

 pagal šią direktyvą bus nustatyta procedūra, analogiška numatytajai REACH 
reglamente. 

Jei, atlikus atitinkamą įvertinimą, pagal REACH reglamentą medžiagos naudoti žaisluose 
neuždraudžiama, jai neturėtų būti taikomos šios direktyvos nuostatos.  

Pakeitimas 113
Andrea Losco

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Siekiant išvengti, kad vertinimai 
nebūtų atliekami keletą kartų, ir pagal šią 
direktyvą, ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH), CMR medžiagoms, 
kurios buvo įvertintos ir nebuvo 
uždraustos pagal šią direktyvą, neturėtų 
būti siūloma taikyti apribojimų ir joms 
neturėtų būti taikoma reikalavimo, kad 
būtų suteikta autorizacija pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH) dėl jų žmogaus sveikatai 
keliamos rizikos, atsižvelgiant į šio 
reglamento 58 straipsnio 2 dalį. 
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Or. en

Pagrindimas

Ši direktyva turi būti suderinta su REACH reglamentu.

Pakeitimas 114
Martí Grau i Segú

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) Reikia vengti, kad skirtingos ES 
įstaigos (pvz., Vartotojų produktų 
mokslinis komitetas, kuris bus įsteigtas 
pagal būsimą direktyvą dėl žaislų saugos, 
ir Europos cheminių medžiagų agentūra, 
įsteigta pagal REACH reglamentą) 
nevykdytų tų pačių CMR medžiagų 
naudojimo žaisluose vertinimų, kurių 
rezultatai gali būti skirtingi. 

Or. es

Pakeitimas 115
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Įsigaliojus šiai direktyvai reikia 
taikyti suderintą dvejų metų trukmės 
pereinamąjį laikotarpį, siekiant suteikti 
galimybę prisitaikyti prie jos nuostatų. Be 
to, paskebus persvarstytus cheminių 
savybių saugos standartus, siekiant 
užtikrinti, kad ši direktyva būtų vienodai 
taikoma visoje Europos Sąjungoje ir kad 
žaislų gamintojai ir ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų pakankamai laiko 
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prisitaikyti prie naujų su cheminėmis 
savybėmis susijusių techninių 
reikalavimų, reikalingas specialus 
penkerių metų trukmės pereinamasis 
laikotarpis. 

Or. fr

Pagrindimas

Jei būtų nustatytas penkerių metų pereinamasis laikotarpis prisitaikyti prie direktyvos 
nuostatų, susijusių su cheminėmis savybėmis, būtų galima: 
• suteikti įmonėms (kurių 95 % yra MVĮ) pakankamai laiko pritaikyti savo gamybos 
grandines ir atlikti rizikos vertinimus, kurie reikalingi teikiant prašymus padaryti išimtis; 
• parengti taisykles ir įsigyti įrangą, kurie būtų taikomi atliekant naujus bandymus, ir 
parengti kriterijus, kurie būtų taikomi atliekant rizikos vertinimus;
• suteikti pramonės įmonėms ir moksliniam komitetui laiko baigti vertinimą, kad būtų 
galima įrodyti, jog naudojamos CMR medžiagos yra saugios. 

Pakeitimas 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b Įsigaliojus šiai direktyvai reikia 
taikyti suderintą dvejų metų trukmės 
pereinamąjį laikotarpį, siekiant suteikti 
galimybę prisitaikyti prie jos nuostatų, o 
praėjus šiam laikotarpiui, siekiant 
užtikrinti, kad ši direktyva būtų nuosekliai 
taikoma visoje ES ir kad žaislų gamintojai 
ir ekonominių operacijų vykdytojai turėtų 
pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų 
cheminėms medžiagoms taikomų 
techninių reikalavimų, reikia taikyti 
papildomą trejų metų pereinamąjį 
laikotarpį. 

Or. en
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Pagrindimas

Pasiūlyme dėl direktyvos numatyta, kad valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislų, kurie 
atitinka dabartinės Žaislų saugos direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti į 
rinką „ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo“. Tai reiškia, kad 
valstybės narės gali nuspręsti taikyti naujas šios direktyvos nuostatas iš karto, kai tik ji 
įsigalios, o tai lemtų skirtingų įstatymų kratinį valstybėse narėse. Siekiant teisinio tikrumo, 
svarbu tokios padėties išvengti.  

Pakeitimas 117
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Įsigaliojus šiai direktyvai reikia 
taikyti suderintą dvejų metų trukmės 
pereinamąjį laikotarpį, siekiant suteikti 
galimybę prisitaikyti prie jos nuostatų, o 
kai ši direktyva įsigalios visose valstybėse 
narėse, siekiant užtikrinti, kad ji būtų 
nuosekliai taikoma visoje ES ir kad žaislų 
gamintojai ir ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų pakankamai laiko 
prisitaikyti prie naujų cheminėms 
medžiagoms taikomų techninių 
reikalavimų, reikia taikyti kitą trejų metų 
pereinamąjį laikotarpį. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme numatyta, kad valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislų, kurie atitinka 
dabartinės Žaislų saugos direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti į rinką 
„ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo“.  Valstybės narės gali 
nuspręsti naujas nuostatas taikyti iš karto įsigaliojus direktyvai, o tai būtų nepakeliama našta 
ekonominių operacijų vykdytojams ir lemtų skirtingų įstatymų kratinį valstybėse narėse.  
Siekiant teisinio tikrumo, svarbu tokios padėties išvengti.  Cheminėms medžiagoms taikomus 
reikalavimus reikia traktuoti kitaip, nes šios nuostatos radikaliai skiriasi nuo esamų teisės 
aktų ir REACH reglamento nuostatų. Žaislų pramonei turi būti suteikta laiko prisitaikyti.
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Pakeitimas 118
Andrea Losco

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Įsigaliojus šiai direktyvai reikia 
taikyti suderintą dvejų metų trukmės 
pereinamąjį laikotarpį, siekiant suteikti 
galimybę prisitaikyti prie jos nuostatų, o 
vėliau, siekiant užtikrinti, kad ši direktyva 
būtų nuosekliai taikoma visoje ES ir kad 
žaislų gamintojai ir ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų pakankamai laiko 
prisitaikyti prie naujų cheminėms 
medžiagoms taikomųtechninių 
reikalavimų, reikia taikyti kitą trejų metų 
pereinamąjį laikotarpį. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme numatyta, kad valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislų, kurie atitinka 
dabartinės Žaislų saugos direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti į rinką 
„ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo“.  Tai reiškia, kad valstybės 
narės gali nuspręsti pradėti taikyti naujas direktyvos nuostatas taikyti tuojau po jos 
įsigaliojimo, o tai lemtų nepakeliamą naštą ekonominių operacijų vykdytojams ir skirtingų 
įstatymų kratinį valstybėse narėse.  Siekiant teisinio tikrumo, svarbu tokios padėties išvengti.

Pakeitimas 119
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) Įsigaliojus šiai direktyvai reikia
taikyti bendrą suderintą dvejų metų 
trukmės pereinamąjį laikotarpį, siekiant 
suteikti galimybę prisitaikyti prie jos 
nuostatų, o paskelbus persvarstytą 
suderintą su cheminėmis savybėmis 
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susijusį žaislų saugos standartą, siekiant 
užtikrinti, kad ši direktyva būtų nuosekliai 
taikoma visoje ES ir kad žaislų gamintojai 
ir ekonominių operacijų vykdytojai turėtų 
pakankamai laiko prisitaikyti prie naujų 
cheminėms medžiagoms taikomų 
techninių reikalavimų, reikia taikyti 
papildomą trejų metų pereinamąjį 
laikotarpį.

Or. en

Pakeitimas 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) (16b) Įsigaliojus šiai direktyvai 
reikia taikyti suderintą dvejų metų 
trukmės pereinamąjį laikotarpį, siekiant 
suteikti galimybę prisitaikyti prie jos 
nuostatų, o praėjus šiam laikotarpiui, 
siekiant užtikrinti, kad ši direktyva būtų 
nuosekliai taikoma visoje ES ir kad žaislų 
gamintojai ir ekonominių operacijų 
vykdytojai turėtų pakankamai laiko 
prisitaikyti prie naujų techninių 
reikalavimų, reikia taikyti kitą vienų metų 
pereinamąjį laikotarpį po to, kai įsigalios 
persvarstytas žaislų standartas EN 71-3, 
susijęs su naujais reikalavimais, 
taikomais cheminėms medžiagoms pagal 
šią direktyvą. 

Or. en

Pagrindimas

Valstybės narės gali nuspręsti naujas šios direktyvos nuostatas taikyti iš karto jai įsigaliojus, 
o tai būtų nepakeliama našta ekonominių operacijų vykdytojams ir lemtų skirtingų įstatymų 
kratinį valstybėse narėse.  Žaislų pramonei ir reguliuotojams reikia suteikti laiko, kad jie 
galėtų laikytis naujų taisyklių, kitaip kils pavojus MVĮ gyvybingumui.  Kitas vienų metų 
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pereinamasis laikotarpis reikalingas tam, kad Europos standartizacijos komitetas galėtų 
persvarstyti dabartinius žaislų standartus, o pramonė – pradėti jų laikytis.

Pakeitimas 121
Charlotte Cederschiöld

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 atliekų, 2003 m. sausio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo, 
2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų,
1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/62/EC dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
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 panaikinimo.

(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, pvz., 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 aplinkos 
klausimai reglamentuojami 2006 m. 
balandžio 5 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, 
o 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
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Pagrindimas

Dabartinė formuluotė sudaro įspūdį, kad konkrečiai aptariami visų žaislų poveikio aplinkai 
klausimai, o iš tikrųjų aptariamas tik elektrinių ir elektroninių žaislų poveikis aplinkai. 
Horizontalieji teisės aktai netaikomi konkrečiai žaislams ir neturėtų būti minimi kartu su 
Elektros ir elektroninės įrangos ir Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvomis. 

Pakeitimas 122
Olle Schmidt

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 atliekų, 2003 m. sausio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo, 2003 m. 
sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 
1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/62/EC dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
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 panaikinimo.

(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, visų pirma: 2006 m. balandžio 
5 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2006/12/EB dėl atliekų, 
2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos direktyvoje 2002/95/EB dėl tam 
tikrų pavojingų medžiagų naudojimo 
elektros ir elektroninėje įrangoje 
apribojimo, 2003 m. sausio 27 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės 
įrangos atliekų. Be to, su atliekomis susiję 
aplinkos klausimai reglamentuojami 2006 
m. balandžio 5 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, 
o baterijų ir akumuliatorių klausimai 
reglamentuojami 2006 m. rugsėjo 6 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių
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bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir 
Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo.

Or. en

Pakeitimas 123
Eva-Britt Svensson

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 atliekų, 2003 m. sausio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo, 2003 m. 
sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 
1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/62/EC dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
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 panaikinimo.

(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, pvz., 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 aplinkos 
klausimai reglamentuojami 2006 m. 
balandžio 5 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvoje 2006/12/EB dėl 
atliekų, pakuočių klausimai 
reglamentuojami 1994 m. gruodžio 20 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
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94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, 
o 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

Pagrindimas

Komisijos teksto formuluotė sudaro įspūdį, kad konkrečiai aptariami visų žaislų poveikio 
aplinkai klausimai, o iš tikrųjų aptariamas tik elektrinių ir elektroninių žaislų poveikis 
aplinkai.
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.

Pakeitimas 124
Anna Hedh

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 atliekų, 2003 m. sausio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo, 2003 m. 
sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų,
1994 m. gruodžio 20 d. Europos 

(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, pvz., 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.



PE412.121v02-00 22/199 AM\744156LT.doc

LT

Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/62/EC dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
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 panaikinimo.

Be to, su atliekomis susiję aplinkos 
klausimai reglamentuojami 2006 m. 
balandžio 5 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, 
o 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

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė sudaro įspūdį, kad konkrečiai aptariami visų žaislų poveikio aplinkai 
klausimai, o iš tikrųjų aptariamas tik elektrinių ir elektroninių žaislų poveikis aplinkai. 
Horizontalūs teisės aktai netaikomi konkrečiai žaislams ir neturėtų būti minimi kartu su 
Elektros ir elektroninės įrangos ir Elektros ir elektroninės įrangos atliekų direktyvomis.

Pakeitimas 125
Christel Schaldemose

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 

(17) Šioje direktyvoje nustatytais 
bendraisiais ir specifiniais cheminėms 
medžiagoms taikomais reikalavimais turėtų 
būti siekiama apsaugoti vaikų sveikatą nuo 
visų žaisluose esančių pavojingų medžiagų, 
o dėl žaislų poveikio aplinkai klausimai 
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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 atliekų, 2003 m. sausio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo, 2003 m. 
sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 
1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/62/EC dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
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 panaikinimo.

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 atliekų, 2003 m. sausio 
27 d. Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvoje 2002/95/EB dėl tam tikrų 
pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir 
elektroninėje įrangoje apribojimo, 2003 m. 
sausio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvoje 2002/96/EB dėl 
elektros ir elektroninės įrangos atliekų, 
1994 m. gruodžio 20 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvoje 
94/62/EC dėl pakuočių ir pakuočių atliekų 
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 panaikinimo.

Or. en

Pakeitimas 126
Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(17a) Žaislai arba jų dalys ir pakuotės, 
kurie, kaip galima pagrįstai tikėtis, liesis 
su maistu, turėtų atitikti Reglamente (EB) 
Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, 
skirtų liestis su maistu, išdėstytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Reikia nurodyti faktą, kad su žaliavomis, skirtomis liestis su maistu, susijusius teisės aktus 
galima taikyti žaislams, nes, pvz., galima pagrįstai tikėtis, kad vaikų arbatos ar kavos servizai 
turės sąlytį su maistu. Ši nuostata reikalinga, nes iki šiol tai nebuvo aišku visose ES šalyse.
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Pakeitimas 127
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv

Pagrindimas

Pagal šią persvarstytą direktyvą atsargumo principas turėtų būti taikomas visose srityse. Šis 
pakeitimas susijęs su 1 pakeitimu (3a konstatuojamoji dalis).

Pakeitimas 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

paprastai nėra tokie atsargūs kaip 
suaugusieji, elgseną. Jei remiantis 
moksliniais įrodymais rizikos įvertinti 
negalima, valstybės narės, pasitelkusios 
savo kompetentingas valdžios institucijas, 
turėtų taikyti atsargumo principą.

Or. en

Pakeitimas 129
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(19) Kadangi gali egzistuoti arba būti 
kuriami žaislai, keliantys nenumatytą 
konkrečiu šioje direktyvoje pateiktu saugos 
reikalavimu pavojų, būtina, siekiant imtis 
prieš tokius žaislus veiksmų, kaip teisinį 
pagrindą nustatyti bendrąjį saugos 
reikalavimą. Šiuo atveju žaislų saugą 
reikėtų nustatyti atsižvelgiant į visus 
įmanomus gaminio naudojimo būdus, 
turint omenyje vaikų, iš kurių negalima 
tikėtis, kad laikysis instrukcijų kaip
suaugusieji, elgseną.

Or. en

Pakeitimas 130
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(19) Kadangi gali egzistuoti arba būti 
kuriami žaislai, keliantys nenumatytą 
konkrečiu šioje direktyvoje pateiktu saugos 
reikalavimu pavojų, būtina, siekiant imtis 

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

prieš tokius žaislus veiksmų, kaip teisinį 
pagrindą nustatyti bendrąjį saugos 
reikalavimą. Šiuo atveju žaislų saugą 
reikėtų nustatyti atsižvelgiant į gaminio 
pagrįstai numanomą paskirtį ir į numatomą 
naudojimą, turint omenyje vaikų, kurie 
paprastai nėra tokie atsargūs kaip 
suaugusieji, elgseną.

Or. sv

Pagrindimas

Nors vertinant žaislo saugą reikia atsižvelgti į visus įmanomus būdus, kuriais vaikas gali juo 
naudotis, tačiau į būdus, kuriais tam tikro amžiaus vaikais negalėtų tuo žaislu naudotis, turint 
mintyjejo fizinės ar protinės raidos etapą ir kt. priežastis, galima neatsižvelgti.

Pakeitimas 131
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(Šis pakeitimas tekstui lietuvių kalba įtakos 
neturi.)

Or. sv

Pagrindimas

Nors vertinant žaislo saugą reikia atsižvelgti į visus įmanomus būdus, kuriais vaikas gali juo 
naudotis, tačiau į būdus, kuriais tam tikro amžiaus vaikais negalėtų tuo žaislu naudotis, 
turintmintyje jo fizinės ar protinės raidos etapą ir kt. priežastis, galima neatsižvelgti.
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Pakeitimas 132
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. sv

Pagrindimas

Gamintojas yra išimtinai atsakingas už žaislų ženklinimą „CE“ ženklu. Gamintojai turi 
suvokti, kad naudodami „CE“ ženklus, patvirtinančius, kad laikomasi griežtų reikalavimų, jie 
tampa atsakingi, ir už bet kokį netinkamą ženklinimo naudojimą gali būti nubausti. 

Pakeitimas 133
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(27a) Siekiant užtikrinti aukšto lygio 
sveikatos apsaugą, ypač vaikų, tais 
atvejais, kai remiantis moksliniu 
įvertinimu negalima pakankamai tvirtai 
teigti, kad esama rizikos, reikėtų taikyti 
atsargumo principą. 

Or. fr

Pagrindimas

Dabartiniame pasiūlymo dėl direktyvos variante ir pranešime projekte nėra nuorodos į 
atsargumo principą (EB sutarties 174 straipsnis), kurio vienas iš tikslų yra apsaugoti 
žmogaus sveikatą. Būtų protinga priminti atsargumo principą, kaip direktyvoje dėl ftalatų 
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žaisluose ir vaikų priežiūros prekėse (2005/84/EB, 8 konstatuojamoji dalis). 

Pakeitimas 134
Eva-Britt Svensson

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 tos 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 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 135
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(32) Visų pirma Komisijai turėtų būti (32) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
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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.  

suteikti įgaliojimai pritaikyti tam tikrais 
tiksliai apibrėžtais atvejais cheminėms 
medžiagoms taikomus reikalavimus, 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, inter alia, ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

Ši formuluotė išbraukiama laikantis nuoseklumo su siūlomais II priedo pakeitimais.

Pakeitimas 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

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 

(32) Visų pirma Komisijai turėtų būti 
suteikti įgaliojimai pritaikyti tam tikrais 
tiksliai apibrėžtais atvejais cheminėms 
medžiagoms taikomus reikalavimus, 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, inter alia, ją 
papildant naujomis neesminėmis 
nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal 
reguliavimo procedūrą su tikrinimu, 
numatytą Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje.  
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priimtos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a 
straipsnyje nustatytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.  

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad siūloma išbraukti sakinio dalį, nuosekliai atitinka siūlomus esminius II priedo 
pakeitimus.

Pakeitimas 137
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Siekiant suteikti laiko žaislų 
gamintojams ir kitiems rinkos dalyviams 
prisitaikyti prie naujų techninių 
reikalavimų, ypač cheminėms 
medžiagoms taikomų reikalavimų, ir 
užtikrinti nuoseklų šios direktyvos 
įgyvendinimą Europos Sąjungoje, reikia 
nustatyti suderintą pereinamąjį laikotarpį, 
kuris truktų iki penkerių metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo datos.

Or. en

Pagrindimas

Komisijos formuluotė, susijusi su įgyvendinimu „ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo“, turi būti išaiškinta, kad būtų galima išvengti neteisingo 
interpretavimo ir rinkos iškraipymų. Pastovus dvejų metų pereinamasis taikotarpis turėtų būti 
taikomas visose valstybėse narėse. Papildomas trejų metų pereinamasis laikotarpis 
reikalingas prieš įsigaliojant II priedui dėl cheminių savybių, kad būtų galima suderinti jo 
nuostatas su REACH reglamentu ir nustatyti naują bandymų tvarką ir standartus.
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Pakeitimas 138
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos gaminių, 
suprojektuotų ir skirtų vien tik arba ne vien 
tik žaisti vaikams iki 14 metų (toliau –
žaislų) saugos taisyklės ir jų laisvas 
judėjimas Bendrijoje. 

1. Šia direktyva nustatomos gaminių, 
suprojektuotų ir pagal savo funkcijas, 
matmenis ir savybes skirtų vien tik arba ne 
vien tik žaisti vaikams iki 14 metų (toliau –
žaislų) saugos taisyklės ir jų laisvas 
judėjimas Bendrijoje. 

Or. en

Pagrindimas

Nelengva suprasti žodį „skirtų“, todėl skirtingose valstybėse narėse direktyva gali būti 
skirtingai įgyvendinama. Aiškinamoji frazė jau siūloma 9 straipsnio 2 dalyje ir aiškumo 
tikslais turi būti vartojama kiekvieną kartą, kai straipsniuose minimas žodis „skirti“.

Pakeitimas 139
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos gaminių, 
suprojektuotų ir skirtų vien tik arba ne vien 
tik žaisti vaikams iki 14 metų (toliau –
žaislų) saugos taisyklės ir jų laisvas 
judėjimas Bendrijoje. 

1. Šia direktyva nustatomos gaminių, 
suprojektuotų ir pagal savo funkcijas, 
matmenis ir savybes skirtų vien tik arba ne 
vien tik žaisti vaikams iki 14 metų (toliau –
žaislų) saugos taisyklės ir jų laisvas 
judėjimas Bendrijoje. 

Or. en
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Pakeitimas 140
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos gaminių, 
suprojektuotų ir skirtų vien tik arba ne vien 
tik žaisti vaikams iki 14 metų (toliau –
žaislų) saugos taisyklės ir jų laisvas 
judėjimas Bendrijoje.

1. Šia direktyva nustatomos gaminių, 
suprojektuotų ir pagal savo funkcijas, 
matmenis ir savybes skirtų vien tik arba ne 
vien tik žaisti vaikams iki 14 metų (toliau –
žaislų) saugos taisyklės ir jų laisvas 
judėjimas Bendrijoje.

Or. en

Pagrindimas

Nelengva suprasti žodį „skirtų“, todėl skirtingose valstybėse narėse ši direktyva gali būti 
skirtingai įgyvendinama.

Pakeitimas 141
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Šia direktyva nustatomos gaminių, 
suprojektuotų ir skirtų vien tik arba ne vien 
tik žaisti vaikams iki 14 metų (toliau –
žaislų) saugos taisyklės ir jų laisvas 
judėjimas Bendrijoje.

1. Šia direktyva nustatomos gaminių, 
suprojektuotų ir skirtų vien tik arba ne vien 
tik žaisti vaikams iki 14 metų (toliau –
žaislų) saugos taisyklės ir jų laisvas 
judėjimas Bendrijoje laikantis atsargumo 
principo. 

Or. el
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Pakeitimas 142
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
1 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. sv

Pagrindimas

Sutartyse ir atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose sistemingai minimas aukšto lygio žmogaus 
sveikatos ir aplinkos apsaugos tikslas. Taip turėtų būti daroma ir persvarstytuose teisės 
aktuose dėl žaislų saugos, taip pat ir aptariant gaminant žaislus naudojamas chemines 
medžiagas. Į teisės aktus dėl žaislų saugos turi būti įtrauktas atsargumo principas.

Pakeitimas 143
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 12 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12a) „gali sukelti uždusimą“ – bet koks 
daiktas, kuris dėl savo formos ar dydžio 
gali pats savaime, neprisidedant jokiai 
išorinei jėgai,  visiškai uždengti burną, 
nosį ir apatinius kvėpavimo takus;

Or. sv
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Pagrindimas

Reikia įtraukti šią apibrėžtį, nes nurijus tam tikro pobūdžio žaislus gali prasidėti dusulys ar 
kilti su skrandžiu ar žarnomis susijusių problemų. Šiuos žaislus nuryti įmanoma tik todėl, kad 
jie yra mažesni už pirmiau minėtą bandomąjį cilindrą.

Pakeitimas 144
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Šia formuluote paaiškinama, kad sąvoka „žala sveikatai“ apima ilgalaikę žalą, pvz., 
kancerogeninį poveikį ir endokrininės sistemos ardymą. 

Pakeitimas 145
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 13 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el
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Pakeitimas 146
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) „skirtas naudoti“ – vienas iš tėvų ar 
vaiką prižiūrintis asmuo gali pagrįstai 
manyti, kad žaislas skirtas naudoti 
nurodytos amžiaus grupės vaikams. Jei 
ant produkto pateikiamas įspėjimas, kad 
jis netinkamas tam tikros amžiaus grupės 
vaikams, tai nereiškia, kad šis produktas 
atitinka šios direktyvos saugos 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

 Tyrimai rodo, kad ant produktų pateikiami įspėjimai nėra veiksminga priemonė siekiant 
užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių saugos reikalavimų. Ypač žaislai, kurie, kaip galima 
pagrįstai manyti, skirti mažiems vaikams, turėtų atitikti reikalavimus, pvz., pagal mažų dalių 
bandymą. Todėl siekiant išvengti, kad žaislais nebūtų naudojamasi netinkamai, šioje 
direktyvoje reikia apibrėžti tokių frazių, kaip „akivaizdžiai skirtas naudoti jaunesniems nei x 
mėnesių amžiaus vaikams“, vartojimą. 

Pakeitimas 147
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16a) „minkštas žaislas“ – audiniu 
padengtas arba nepadengtas žaislas, kurio 
paviršius minkštas ir kuris pripildytas 
minkštų medžiagų, todėl pagrindinė žaislo 
dalis gali būti lengvai suspaudžiama 
rankomis.

Or. en
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Pagrindimas

Visada turėtų būti laikoma, kad minkšti žaislai skirti naudoti jaunesniems nei 36 mėnesių 
vaikams. Apibrėžtis reikalinga tam, kad būtų aišku, kokiems žaislams taikoma ši nuostata.

Pakeitimas 148
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 16 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(16b) „pakuotė“ – perkant kartu su žaislu 
pateikiama medžiaga, kurios negalima 
apibrėžti kaip žaislo arba kito kartu su 
žaislu parduodamo produkto.

Or. en

Pagrindimas

Pakuotė minima direktyvoje, todėl turėtų būti pateikiama aiški apibrėžtis, kad žaislą būtų 
galima atskirti nuo pakuotės, nes jiems taikomi skirtingi reikalavimai. 

Pakeitimas 149
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojai rengia techninius 
dokumentus laikydamiesi 20 straipsnio 
reikalavimų ir atlieka arba yra atlikę 
atitikties vertinimo procedūrą, taikomą 
pagal 18 straipsnį.

2. Gamintojai rengia techninius 
dokumentus laikydamiesi 20 straipsnio 
reikalavimų ir atlieka arba yra atlikę 
atitikties vertinimo procedūrą, taikomą 
pagal 18 straipsnį.

Jeigu taikant šią procedūrą įrodoma, kad 
žaislas atitinka taikomus reikalavimus, 
gamintojai parengia EB atitikties 
deklaraciją, kaip nurodyta 14 straipsnyje, ir 
paženklina atitikties ženklu, pateikiamu 16 
straipsnio 1 dalyje.

Jeigu taikant šią procedūrą įrodoma, kad 
žaislas atitinka taikomus reikalavimus, 
gamintojai parengia EB atitikties 
deklaraciją, kaip nurodyta 14 straipsnyje, ir 
paženklina atitikties ženklu, pateikiamu 16 
straipsnio 1 dalyje.
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Jei nepriklausoma vertinimo įstaiga 
nustato, kad žaislas atitinka galiojančius 
reikalavimus, gamintojai ženklina žaislą 
16a straipsnio 1 dalyje nurodytu atitikties 
ženklu.

Or. de

(3 straipsnio dalių numeravimas Komisijos dokumento variante vokiečių kalba neatitinka 
numeravimo variantuose anglų ir prancūzų kalbomis.)

Pagrindimas

Jei nepriklausoma trečioji šalis nustato, kad gamintojai laikosi reikalavimų, jiems turėtų būti 
suteikiama galimybė „CE+“ ženklu parodyti, kad buvo atliktas papildomas įvertinimas .

Pakeitimas 150
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojai saugo techninius 
dokumentus ir EB atitikties deklaraciją 10
metų nuo gaminio pateikimo į rinką.

3. Gamintojai saugo techninius 
dokumentus ir EB atitikties deklaraciją 5 
metų nuo gaminio pateikimo į rinką.

Or. en

Pagrindimas

Dėl siūlomo 10 metų laikotarpio labai padidėtų ekonominių operacijų vykdytojų bylų 
tvarkymo išlaidos.  Nuostatas reikia suderinti su kitais reikalavimais, pvz., fiskalinių 
dokumentų tvarkymu. 
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Pakeitimas 151
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos 
reikiamos procedūros siekiant užtikrinti, 
kad būtų nuolat laikomasi serijinės 
gamybos atitikties. Turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į gaminio konstrukcijos ar 
savybių pakeitimus ir darniųjų standartų, 
kuriais remiantis nustatoma gaminio 
atitiktis, pakeitimus.

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos 
reikiamos procedūros siekiant užtikrinti, 
kad serijinė gamyba atitiktų žaislo arba jo 
dalių, kurios naudotos atliekant įvairius 
atitinkamus vertinimus ir atitikties 
procedūras, modelį ar prototipą, ir atitiktų 
II priedo 9 straipsnyje nustatytus 
pagrindinius reikalavimus. Be to, 
gamintojai turi tinkamai atsižvelgti į 
gaminio konstrukcijos ar savybių 
pakeitimus ir darniųjų standartų, kuriais 
remiantis nustatoma gaminio atitiktis, 
pakeitimus. 

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

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

Or. sv

Pagrindimas

Direktyvoje siekiama patobulinti nuostatas dėl žaislų saugos ir vaikų sveikatos. Gamintojai 
privalo gebėti įrodyti, kad jie taikė įvairias procedūras.  Taigi turi būti reguliariai tiriami 
gamybos linijos produktų ir jų dalių bandiniai. Be to, per priimtiną laikotarpį turi būti 
išnagrinėjami ekonominių operacijų vykdytojų ir galutinių vartotojų skundai.
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Pakeitimas 152
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos 
reikiamos procedūros siekiant užtikrinti, 
kad būtų nuolat laikomasi serijinės 
gamybos atitikties. Turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į gaminio konstrukcijos ar 
savybių pakeitimus ir darniųjų standartų, 
kuriais remiantis nustatoma gaminio 
atitiktis, pakeitimus.

4. Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos 
reikiamos procedūros siekiant užtikrinti, 
kad būtų nuolat laikomasi serijinės 
gamybos atitikties. Turi būti tinkamai 
atsižvelgiama į gaminio konstrukcijos ar 
savybių pakeitimus ir darniųjų standartų, 
kuriais remiantis nustatoma gaminio 
atitiktis, pakeitimus.

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

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

Atsižvelgiant į 16a straipsnyje nurodytas 
procedūras, dalyvaujančios 
nepriklausomos įstaigos reguliariai ima 
reikiamus pavyzdžius ir atlieka reikiamus 
bandymus.

Or. de
(3 straipsnio dalių numeravimas Komisijos dokumento variante vokiečių kalba neatitinka 

numeravimo variantuose anglų ir prancūzų kalbomis.)

Pagrindimas

Jei nepriklausoma trečioji šalis nustato, kad gamintojai laikosi reikalavimų, jiems turėtų būti 
suteikiama galimybė „CE+“ ženklu parodyti, kad buvo atliktas papildomas įvertinimas.

Pakeitimas 153
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Gamintojai nurodo savo pavadinimą, 
adresą, kuriuo su jais galima susisiekti, ant 
žaislo arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar 

6. Gamintojai nurodo savo pavadinimą, 
adresą, kuriuo su jais galima susisiekti ir, 
jei reikia, nepriklausomos vertinimo 
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pobūdžio to neįmanoma padaryti, ant 
pakuotės ar prie žaislo pridedamame 
dokumente.

įstaigos pavadinimą ir adresą, ant žaislo 
arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie 
žaislo pridedamame dokumente.

Or. de

(3 straipsnio dalių numeravimas Komisijos dokumento variante vokiečių kalba neatitinka 
numeravimo variantuose anglų ir prancūzų kalbomis.)

Pagrindimas

Jei nepriklausoma trečioji šalis nustato, kad gamintojai laikosi reikalavimų, jiems turėtų būti 
suteikiama galimybė „CE+“ ženklu parodyti, kad buvo atliktas papildomas įvertinimas.

Pakeitimas 154
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Jei yra pagrindas manyti, kad žaislas, 
kurį gamintojai pateikė į rinką, kelia 
pavojų vaikų sveikatai arba neatitinka 
taikomų Bendrijos teisės aktų, gamintojas 
nedelsdamas imasi reikiamų korekcinių 
priemonių siekdami užtikrinti žaislo atitiktį 
arba pašalina jį iš rinkos ir susigrąžina iš 
galutinių vartotojų, jeigu būtina. Jie 
nedelsdami praneša valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms apie į rinką jų 
pateiktą tokį žaislą, tiksliai apibūdindami, 
visų pirma, neatitiktį reikalavimams ir
taikomas korekcines, pašalinimo ar 
susigrąžinimo priemones.

Or. xm

Pagrindimas

Reikia tiksliai nurodyti skirtingas priemones, kurių reikia imtis nustačius neatitiktį 
reikalavimams, atsižvelgiant į tai, kokia atitikties ir saugos problema nustatyta, kaip išdėstyta 
su 10a–10c straipsniais susijusiuose pakeitimuose. Tokios pačios nuostatos taikomos teikiant 
pranešimą kompetentingoms valdžios institucijoms.
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Pakeitimas 155
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Nepriklausomos agentūros, manančios 
arba turinčios pagrindo manyti, kad jų 
įvertintas ir į rinką pateiktas žaislas 
neatitinka taikomų Bendrijos teisės aktų, 
reikalauja gamintojo imtis reikiamų 
korekcinių priemonių siekiant užtikrinti 
žaislo atitiktį arba pašalinti jį iš rinkos ir 
susigrąžinti jį iš galutinių vartotojų, jeigu 
būtina.  Jie nedelsdami praneša valstybių 
narių nacionalinėms institucijoms apie į 
rinką jų pateiktą tokį žaislą, nurodydami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
reikalavimų neatitikimą ir apie taikomas 
korekcines priemones.

Or. de

(3 straipsnio dalių numeravimas Komisijos dokumento variante vokiečių kalba neatitinka 
numeravimo variantuose anglų ir prancūzų kalbomis.)

Pagrindimas

Padariniai įvedus „CE“ ženklą.
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Pakeitimas 156
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 157
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Reikia tiksliai nustatyti terminą, per kurį galima siųsti reikalingą informaciją ir dokumentus, 
siekiant geriau įgyvendinti saugumo priemones, skirtas vaikų sveikatai apsaugoti.  

Pakeitimas 158
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Ši informacija yra būtina ir turi būti pateikta per tam tikra laiką. 

Pakeitimas 159
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti šios direktyvos tikslai, reikia apibrėžti minimalią 
informaciją, kurią gamintojai turi nurodyti atsakingoms nacionalinėms valdžios įstaigoms po 
to, kai paskiriamas įgaliotasis atstovas. 

Pakeitimas 160
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(a) 10 metų saugo EB atitikties deklaraciją 
ir techninius dokumentus, kad juos galėtų 
pateikti nacionalinėms priežiūros 
institucijoms;

a) 5 metus saugo EB atitikties deklaraciją ir 
techninius dokumentus, kad juos galėtų 
pateikti nacionalinėms priežiūros 
institucijoms;

Or. en

Pagrindimas

Dėl siūlomo 10 metų laikotarpio labai padidėtų ekonominių operacijų vykdytojų bylų 
tvarkymo išlaidos.  Nuostatas reikia suderinti su kitais reikalavimais, pvz., fiskalinių 
dokumentų tvarkymu. 

Pakeitimas 161
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia tiksliai nustatyti terminą, per kurį galima siųsti reikalingą informaciją ir dokumentus, 
siekiant geriau įgyvendinti saugumo priemones, skirtas vaikų sveikatai apsaugoti. 

Pakeitimas 162
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pateikdami į rinką žaislą, importuotojai 
deramai laikosi taikomų reikalavimų ir 
užtikrina, kad tie žaislai, kuriuos jie tiekia 
į rinką, atitinka šios direktyvos nuostatas 
ir yra saugūs.

Or. en

Pagrindimas

Importuotojai privalo prisiimti dalį atsakomybės už šios direktyvos įgyvendinimą ir užtikrinti, 
jog siekiama jos tikslų.

Pakeitimas 163
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Importuotojai aiškiai ir lengvai 
įskaitomai nurodo savo pavadinimą, 
adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą, 
kuriuo su jais galima susisiekti, ant žaislo 
arba, jeigu dėl žaislo dydžio ar pobūdžio to 
neįmanoma padaryti, ant pakuotės ar prie 
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dokumente. žaislo pridedamame dokumente, kuris 
gerai matomas ir skirtųsi nuo žaislo 
aprašymo.

Or. en

Pagrindimas

Šiame pasiūlyme nurodoma informacija turi būti aiškiai matoma ir lengvai randama. 

Pakeitimas 164
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Jei yra pagrindas manyti, kad į rinką 
importuotojų  pateiktas žaislas kokiu nors 
būdu kelia pavojų vaikų sveikatai arba
neatitinka taikomų Bendrijos teisės aktų, 
importuotojai nedelsdami imasi reikiamų 
korekcinių priemonių siekdami užtikrinti 
žaislo atitiktį arba pašalina jį iš rinkos ir jį 
susigrąžina iš galutinių vartotojų. Jie 
nedelsdami praneša valstybių narių 
nacionalinėms institucijoms apie į rinką jų 
pateiktą tokį žaislą, nurodydami tikslų 
aprašymą, visų pirma apie reikalavimų 
neatitikimą, ir apie taikomas korekcines, 
pašalinimo iš rinkos arba susigrąžinimo
priemones. 

Or. en
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Pakeitimas 165
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Importuotojai 10 metų saugo EB 
atitikties deklaracijos kopiją, kad ją galėtų 
pateikti nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, ir užtikrina, kad, šioms 
institucijoms paprašius, joms būtų galima 
pateikti techninius dokumentus.

6.  Importuotojai 5 metus saugo EB 
atitikties deklaracijos kopiją, kad ją galėtų 
pateikti nacionalinėms priežiūros 
institucijoms, ir užtikrina, kad, šioms 
institucijoms paprašius, joms būtų galima 
pateikti techninius dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

Dėl siūlomo 10 metų laikotarpio labai padidėtų ekonominių operacijų vykdytojų bylų 
tvarkymo išlaidos.  Nuostatas reikia suderinti su kitais reikalavimais, pvz., fiskalinių 
dokumentų tvarkymu. .

Pakeitimas 166
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en
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Pagrindimas

reikia tiksliai nustatyti terminą, per kurį galima siųsti reikalingą informaciją ir dokumentus.

Pakeitimas 167
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Pateikdami į rinką žaislą, importuotojai 
deramai laikosi taikomų reikalavimų ir 
užtikrina, kad tie žaislai, kuriuos jie tiekia 
į rinką, atitinka šios direktyvos nuostatas 
siekiant užtikrinti jų saugumą.

Or. en

Pagrindimas

Importuotojai privalo prisiimti dalį atsakomybės už šios direktyvos įgyvendinimą ir užtikrinti, 
jog siekiama jos tikslų.

Pakeitimas 168
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jei yra pagrindo manyti, kad į rinką 
platintojų pateiktas žaislas kokiu nors 
būdu kelia pavojų vaikų sveikatai arba
neatitinka taikomų Bendrijos teisės aktų, 
platintojai nedelsdami imasi reikiamų 
korekcinių priemonių siekdami užtikrinti 
žaislo atitiktį arba pašalina jį iš rinkos ir jį 
susigrąžina iš galutinių vartotojų. Jie 
nedelsdami praneša kitiems susijusiems 
ekonominių operacijų vykdytojams ir 
valstybių narių nacionalinėms institucijoms 
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neatitikimą ir apie taikomas korekcines 
priemones.

apie į rinką jų pateiktą tokį žaislą, 
nurodydami tikslų aprašymą, visų pirma 
apie reikalavimų neatitikimą, ir apie 
taikomas korekcines, pašalinimo iš rinkos 
arba susigrąžinimo priemones.

Or. en

Pagrindimas

Reikia tiksliai nustatyti terminą, per kurį galima siųsti reikalingą informaciją ir dokumentus, 
siekiant geriau įgyvendinti saugumo priemones, skirtas vaikų sveikatai apsaugoti. 

Pakeitimas 169
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia tiksliai nustatyti terminą, per kurį galima siųsti reikalingą informaciją ir dokumentus, 
siekiant geriau įgyvendinti saugumo priemones, skirtas vaikų sveikatai apsaugoti. 
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Pakeitimas 170
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a straipsnis
Registras

Ekonominių operacijų vykdytojai veda 
korekcinių priemonių, žaislų pašalinimo 
iš rinkos, žaislų susigražinimo, skundų, 
gautų iš kitų ekonominių operacijų 
vykdytojų bei galutinių vartotojų, ir su tuo 
susijusių veiksmų registrą.
Registre aiškiai nurodomos kiekvienos 
minėtosios priemonės taikymo priežastys, 
unikalus atitinkamo žaislo identifikacijos 
numeris ir žaislo identifikavimo ženklas, 
pagal kurį galima jį atsekti, pretenzijos ar 
skundo gavimo data ir atsakymo į 
pretenziją ar skundą išsiuntimo data.
Registruojami duomenys saugomi 10 
metų. Kompetentingų institucijų prašymu 
ūkinės veiklos vykdytojai teikia joms šiuos 
duomenis.

Or. en

Pagrindimas

3 straipsnio 4 dalyje kalbama apie gamintojų privalomus vesti registrus. Reikia nurodyti šių 
registrų laikymo ypatybes.  

Pakeitimas 171
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ba) kuri kaip nepriklausoma vertinimo 
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įstaiga galėjo būti patvirtinusi „CE+“ 
ženklą.

Or. de

Pagrindimas

Padariniai įvedus „CE“ ženklą.

Pakeitimas 172
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Dėl siūlomo 10 metų laikotarpio labai padidėtų ekonominių operacijų vykdytojų bylų 
tvarkymo išlaidos.  Nuostatas reikia suderinti su kitais reikalavimais, pvz., fiskalinių 
dokumentų tvarkymu. 

Pakeitimas 173
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnio 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Reikia tiksliai nustatyti terminą, per kurį galima siųsti reikalingą informaciją ir dokumentus, 
siekiant geriau įgyvendinti saugumo priemones, skirtas vaikų sveikatai apsaugoti. 

Pakeitimas 174
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
būtinų užtikrinti, kad į rinką nebūtų galima 
pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių 
saugos reikalavimų: 2 dalyje nustatyto 
bendrojo saugos reikalavimo ir II priede 
nustatytų specialių saugos reikalavimų.

1. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
būtinų užtikrinti, kad į rinką nebūtų galima 
pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių 
saugos reikalavimų. Taikant šias 
priemonės laikomasi atsargumo principo.

Or. en

Pakeitimas 175
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
būtinų užtikrinti, kad į rinką nebūtų galima 
pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių 
saugos reikalavimų: 2 dalyje nustatyto 
bendrojo saugos reikalavimo ir II priede 
nustatytų specialių saugos reikalavimų.

1. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
būtinų užtikrinti, kad į rinką nebūtų galima 
pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių 
saugos reikalavimų: 2 dalyje nustatyto 
bendrojo saugos reikalavimo ir II priede 
nustatytų specialių saugos reikalavimų. 
Taikant šias priemonės laikomasi 
atsargumo principo.
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Or. en

Pagrindimas

If a toy has shown to cause incidents, or is in every relevant aspect similar to a toy which has 
caused incidents, market surveillance authorities should be able to take measures against that 
toy, even if the connection between the toy and the incident is not possible to completely prove 
scientifically. Presently, the authorities are experiencing too high a burden of proof before 
being able to force manufacturers to act. This should not be the case, since it is the 
manufacturer who has the responsibility only to make safe toys available on the market as 
well as the information and the powers to take that responsibility.

Pakeitimas 176
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
būtinų užtikrinti, kad į rinką nebūtų galima 
pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių 
saugos reikalavimų: 2 dalyje nustatyto 
bendrojo saugos reikalavimo ir II priede 
nustatytų specialių saugos reikalavimų.

1. Valstybės narės imasi visų priemonių, 
būtinų užtikrinti, kad į rinką nebūtų galima 
pateikti žaislų, jeigu jie neatitinka esminių 
saugos reikalavimų: 2 dalyje nustatyto 
bendrojo saugos reikalavimo ir II priede 
nustatytų specialių saugos reikalavimų. 
Valstybės narės tinkamai  laikosi 
atsargumo principo.

Or. el

Pakeitimas 177
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Imdamosi šių veiksmų valstybės narės 
tinkamai atsižvelgia į atsargumo principą, 
kaip nustatyta Direktyvos 2001/95/EB 8 
straipsnyje.
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Or. en

Pagrindimas

Bendros gaminių saugos direktyvoje teigiama, kad reikėtų tinkamai atsižvelgti į atsargumo 
principą, kai valstybių narių kompetentingos institucijos imasi rinkos priežiūros priemonių, 
nukreiptų prieš kokį nors produktą. Kadangi, kai kalbama apie žaislus, problema susijusi su 
vaikų sauga, Žaislų saugos direktyva turėtų būti suteikiamas saugos lygis, kuris būtų bent jau 
toks pat aukštas, kaip ir numatytas Bendros gaminių saugos direktyvoje.

Pakeitimas 178
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žaislai neturi kelti pavojaus naudotojų ar 
trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai 
jie naudojami pagal paskirtį arba kitu 
numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą 
vaikų elgseną. Turi būti atsižvelgiama į 
naudotojų, o prireikus, į jų prižiūrėtojų, 
gebėjimus, visų pirma tų žaislų, kurie pagal 
savo funkcijas, matmenis ir savybes yra 
skirti vaikams iki 36 mėnesių, atveju. 
Žaislų etiketės arba etiketės ant jų pakuotės 
ir prie jų pridedamos naudojimo 
instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų 
prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir į 
riziką patirtį žalą naudojant žaislus, taip pat 
į būdus jų išvengti.

2. Žaislai neturi kelti pavojaus naudotojų ar 
trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai 
jie naudojami pagal paskirtį arba kitu 
numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą 
vaikų elgseną. Turi būti atsižvelgiama į 
naudotojų, o prireikus, į jų prižiūrėtojų, 
gebėjimus, visų pirma tų žaislų, kurie pagal 
savo funkcijas, matmenis ir savybes yra 
skirti vaikams iki 60 mėnesių, atveju. 
Žaislų etiketės ir (arba) etiketės ant jų 
pakuotės ir prie jų pridedamos naudojimo 
instrukcijos turi atkreipti naudotojų arba jų 
prižiūrėtojų dėmesį į būdingus pavojus ir į 
riziką patirtį žalą naudojant žaislus, taip pat 
į būdus jų išvengti.

Or. el
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Pakeitimas 179
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

2. Žaislai neturi kelti pavojaus naudotojų ar 
trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai 
jie naudojami pagal paskirtį atsižvelgiant į 
tai, kad įprasta vaikų elgsena dažnai yra 
nenuspėjama ir dėl to žaislams taikomi 
ypatingai griežti saugumo ir sveikatos 
reikalavimai. 

Or. en

Pagrindimas

Nėra vaikų elgsenos „standarto“. Vaikų elgesys pats savaime yra nenuspėjamas.

Pakeitimas 180
Emmanouil Angelakas

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Turi būti atsižvelgiama į naudotojų, o 
prireikus, į jų prižiūrėtojų, gebėjimus, visų 
pirma tų žaislų, kurie pagal savo funkcijas, 
matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 
36 mėnesių, atveju. Vadovaujantis 12 
straipsnyje nustatytais suderintais 
reikalavimais tam tikrų kategorijų 
žaislams gali būti nustatyti kiti amžiaus 
apribojimai.  

Or. en

Pagrindimas

Neužtenka nuorodos tik 
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Pakeitimas 181
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
9 straipsnio 2 dalies 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Kartais vartotojams nesuprantama, kai įspėjime nurodoma kurios žaislo dalys gali kelti 
pavojų arba kad žaisle yra tam tikros cheminės medžiagos.  Pavyzdžiui vartotojams neaišku, 
kad įspėjimas „rutuliukai“ reiškia, jog žaislas vaikas gali užspringti. Įspėjimuose vartotojams 
turi būti pateikta aiški informacija apie pavojų (riziką), ar žalą, kurią galiam patirti 
naudojant žaislus.

Pakeitimas 182
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Įspėjimai apie pavojų, apie kurį būtina 
žinoti renkantis žaislą naudojimui ar 
naudotojui nurodomi ant vartotojui 
skirtos pakuotės ir, jei reikia, interneto 
tinklavietėje arba kitais atvejais 
pritvirtintas prie žaislo taip, kad prieš 
perkant pirkėjui būtų lengva jį perskaityti. 
Įspėjimai apie pavojų, kuris kyla 
kiekvieną kartą naudojant žaislą arba 
apie nesaugų elgesį, kuris gali atsirasti 
kurį laiką panaudojus žaislą, turi būti 
pažymėti ant paties žaislo.

Or. en

Pakeitimas 183
Anna Hedh

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 lengvai pastebimus
įspėjimus pateikia ant žaislo, prie žaislo 
tvirtinamoje etiketėje arba ant vartotojo
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.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu įspėjimai būna paslėpti, neaiškūs arba juos dengia kita informacija, pvz., ant 
pakuotės. Nurodymas, kad įspėjimas turi būti lengvai įskaitomas, išspręstų šią problemą.
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Pakeitimas 184
Charlotte Cederschiöld

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.

Gamintojas lengvai pastebimus įspėjimus 
pateikia ant žaislo, prie žaislo tvirtinamoje 
etiketėje arba ant vartotojo 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.

Or. en

Pagrindimas

įspėjimai būna paslėpti, neaiškūs arba juos dengia kita informacija. Nurodymas, kad 
įspėjimas turi būti lengvai įskaitomas, išspręstų šią problemą. Tam tikrais atvejais įspėjimų 
neįmanoma įskaityti. Ši problema buvo sprendžiama Komisijos pasiūlyme dėl iš naujo 
apsvarstyto Reglamento dėl informacijos, susijusios su maistu, teikimo vartotojams ir turėtų 
būti panašiai sprendžiama šiame kontekste. 

Pakeitimas 185
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 1 a pastraipa (nauja) 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kai įspėjamas spausdinamas ant pakuotės 
arba prie jos pritvirtintos etiketės jis turi
būti atspausdinamas naudojant 
mažiausiai 3mm dydžio šriftą ir taip, kad 
įspėjimas aiškiai išsiskirtų nuo pagrindo.

Or. en
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Pagrindimas

Tam tikrais atvejais įspėjimų neįmanoma įskaityti. Ši problema buvo sprendžiama Komisijos 
pasiūlyme dėl iš naujo apsvarstyto Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 
informacijos, susijusios su maistu, teikimo vartotojams ir siūlytume ją panašiai spręsti 
svarstomoje Saugių žaislų direktyvoje. 

Pakeitimas 186
Anna Hedh

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 apie pavojų, apie kurį būtina 
žinoti renkantis žaislą naudojimui ar 
naudotojui nurodomi ant vartotojui 
skirtos pakuotės ir arba kitaip pritvirtintas 
prie žaislo taip, kad prieš perkant pirkėjui 
būtų lengva jį perskaityti. Jei žaislas 
perkamas internetu, įspėjimas turi būti 
lengvai įskaitomai patalpintas 
tinklavietėje. 

Or. en

Pagrindimas

Kad žaislas būtų Saugus tam tikrais įspėjimais ribojamas žaislo naudojimas ir (arba) 
naudotojas. Norėdamas įvertinti, ar žaislas yra saugus, pirkėjui prieš perkant jį reikalinga 
informacija jam esant parduotuvėje arba internete, o ne tada, kai jis išpakuoja žaislą 
namuose. Įspėjimai ne tik dėl amžiaus bet ir dėl saugumo privalo būti aiškiai nurodyti prieš 
perkant. Šis principas taip pat turi būti taikomas V priedo 1 – 7 punktuose nurodytuose 
įspėjimuose, taip pat svorio apribojimams ir įspėjimams, kad apsaugos kaukę ar šalmą 
imituojantys žaislai nėra apsaugos priemonės. Naudojimo instrukcijose galėtų būti nurodyta 
dar daug įspėjimų.
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Pakeitimas 187
Charlotte Cederschiöld

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.

Kai įspėjimas spausdinamas ant pakuotės 
arba prie jos pritvirtintos etiketės jis turi 
būti atspausdinamas naudojant įskaitomą 
šriftą ir taip, kad įspėjimas aiškiai 
išsiskirtų nuo pagrindo. 

Or. en

Pagrindimas

įspėjimai būna paslėpti, neaiškūs arba juos dengia kita informacija Nurodymas, kad 
įspėjimas turi būti lengvai įskaitomas išspręstų šią problemą. Tam tikrais atvejais įspėjimų 
neįmanoma įskaityti. Ši problema buvo sprendžiama Komisijos pasiūlyme dėl iš naujo 
apsvarstyto Reglamento dėl informacijos, susijusios su maistu teikimo vartotojams ir turėtų 
būti panašiai sprendžiama šiame kontekste.  

Pakeitimas 188
Charlotte Cederschiöld

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 
pardavimo vietoje. Įspėjimai apie pavojų, 
apie kurį būtina žinoti renkantis žaislą 
naudojimui ar naudotojui nurodomi ant 
vartotojui skirtos pakuotės ir interneto 
tinklavietėje arba kitais atvejais 
pritvirtintas prie žaislo taip, kad prieš 
perkant pirkėjui būtų lengva jį perskaityti. 

Or. en
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Pagrindimas

įspėjimai būna paslėpti, neaiškūs arba juos dengia kita informacija Nurodymas, kad 
įspėjimas turi būti lengvai įskaitomas išspręstų šią problemą. Tam tikrais atvejais įspėjimų 
neįmanoma įskaityti. Ši problema buvo sprendžiama Komisijos pasiūlyme dėl iš naujo 
apsvarstyto Reglamento dėl informacijos, susijusios su maistu teikimo vartotojams ir turėtų 
būti panašiai sprendžiama šiame kontekste.  

Pakeitimas 189
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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.

Gamintojas lengvai pastebimus įspėjimus 
pateikia ant žaislo, prie žaislo tvirtinamoje 
etiketėje arba ant vartotojo 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.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad žaislas nesaugus naudoti, vartotojas privalo sužinoti ne po to, kai jį išpakuoja 
namuose. Jei tai įvyksta, vartotojas negali atimti žaislo iš vaiko ir gražinti jį į parduotuvę. 
Taigi vartotoji turėtų matyti ir suprasti įspėjimus prieš pirkdami tam, kad galėtų įvertinti 
žaislo, kurį jie nori pirkti, keliamą pavojų ir nuspręsti, ar šis žaislas tinkamas vaikui saugumo 
atžvilgiu. 
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Pakeitimas 190
Christel Schaldemose

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 
žaislo pakuotės ir pardavimo vietoje.

Įspėjimai apie pavojų, apie kurį būtina 
žinoti renkantis žaislą būsimam 
naudojimui ar renkant jį būsimam 
naudotojui neišdildomai ir lengvai 
įskaitomai nurodomi ant paties žaislo ir 
(arba) ant pakuotės tokiu būdu, kad prieš 
perkant jį pirkėjui būtų lengva jį 
perskaityti. Ši nuostata taikoma V priedo 
B dalies įspėjimams.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad žaislas nesaugus naudoti, vartotojas privalo sužinoti ne po to, kai jį išpakuoja 
namuose. Jei tai įvyksta, vartotojas negali atimti žaislo iš vaiko ir gražinti jį į parduotuvę. 
Taigi vartotoji turėtų matyti ir suprasti įspėjimus prieš pirkdami tam, kad galėtų įvertinti 
žaislo, kurį jie nori pirkti, keliamą pavojų ir nuspręsti, ar šis žaislas tinkamas vaikui saugumo 
atžvilgiu. 

Pakeitimas 191
Maria Matsouka

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 
žaislo pakuotės ir pardavimo vietoje.
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Or. el

Pakeitimas 192
Anna Hedh

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įspėjimas apie pavojų, kuris kyla 
kiekvieną kartą naudojant žaislą arba 
apie nesaugų elgesį, kuris gali kilti 
panaudojus jį tam tikrą laiką neišdildomai 
užrašomas ant paties žaislo.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais vartotojams reikia  priminti įspėjimą kiekvieną karta naudojant žaislą 
arba praėjus daug laiko, kai buvo nupirktas žaislas, siekiant išvengti su jo naudojimu 
susijusio nesaugaus elgesio. Taigi šie įspėjimai turėtų būti neišdildomi ir pažymėti ant paties 
žaislo. Šis principas turėtų būti taikomas V priedo 2, 5 ir 6 punktuos nurodytiems įspėjimams, 
taip pat įspėjimams dėl įsipainiojimo į vaikiškų vėžimėlių barkučius (jie jau numatyti 
standartiniuose žaislų).  

Pakeitimas 193
Charlotte Cederschiöld

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įspėjimas apie pavojų, kuris kyla 
kiekvieną kartą naudojant žaislą 
neišdildomai užrašomas ant paties žaislo.

Or. en
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Pagrindimas

Įspėjimai būna paslėpti, neaiškūs arba juos dengia kita informacija Nurodymas, kad 
įspėjimas turi būti lengvai įskaitomas išspręstų šią problemą. Tam tikrais atvejais įspėjimų 
neįmanoma įskaityti. Ši problema buvo sprendžiama Komisijos pasiūlyme dėl iš naujo 
apsvarstyto Reglamento dėl informacijos, susijusios su maistu teikimo vartotojams ir turėtų 
būti panašiai sprendžiama šiame kontekste.  

Pakeitimas 194
Maria Matsouka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įspėjimai apie pavojų, apie kurį būtina 
žinoti renkantis žaislą būsimam 
naudojimui ar renkant jį būsimam 
naudotojui ir  lengvai įskaitomai 
nurodomi ant paties žaislo ir (arba) ant 
pakuotės tokiu būdu, kad prieš pirkdamas 
jį pirkėjas galėtų lengvai jį perskaityti.

Or. el

Pakeitimas 195
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 pastraipos 2 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įspėjimai, kuriuos vartotojai turi turėti 
mintyje kiekvieną kartą, kai naudojamas 
žaislas arba ilgą laika po to, kai žaislas 
buvo nupirktas pritvirtinamas prie žaislo 
ir jo pakuotės tokiu būdu, kad jo nebūtų 
galima pašalinti, siekiant išvengti 
nesaugaus ar neteisingo jo naudojimo.

Or. el
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Pakeitimas 196
Christel Schaldemose

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įspėjimai, kuriuos vartotojai turėtų 
prisiminti kiekvieną kartą, kai 
naudojamas žaislas arba ilgą laika po to, 
kai žaislas buvo nupirktas pažymimas prie 
žaislo ir jo pakuotės tokiu būdu, kad jo 
nebūtų galima pašalinti, siekiant išvengti 
nesaugaus ar neteisingo jo naudojimo. Ši 
nuostata taikoma V priedo B dalies 2, 5 ir 
6 punktams.

Or. en

Pagrindimas

Tam tikrais atvejais vartotojams reikia  priminti įspėjimą kiekvieną karta naudojant žaislą 
arba praėjus daug laiko, kai buvo nupirktas žaislas, siekiant išvengti su jo naudojimu 
susijusio pavojaus. Pavyzdžiui, ant pripučiamų čiužinių, kurie neturi būti naudojami sūriame 
vandenyje (jūroje) būtinas neišdildomas įspėjimas; tai taip pat taikoma žaislams, kurių 
nebegalima duoti vaikui, kuris yra vyresnio amžiaus , nei nurodyta ant žaislo.

Pakeitimas 197
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 pastraipos 2 b dalis (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.

Or. en
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Pagrindimas

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.

Pakeitimas 198
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgusi į komiteto nuomonę 
Komisija nusprendžia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje skelbti, neskelbti, 
skelbti su apribojimais, palikti, palikti su 
apribojimais arba panaikinti nuorodas į 
atitinkamą darnųjį standartą.

2. Jei Europos Sąjungos oficialiojo 
žurnalo nuorodos į suderintus 
reikalavimus, kaip nustatyta 13 
straipsnyje, yra skelbiamos arba 
išsaugomos su apribojimais, Komisija, 
vadovaudamasi 46 straipsnio a dalyje 
numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali priimti sprendimą, 
nurodantį apribojimų priežastis. 
Sprendime gali būti nurodytos svarstomo 
saugumo reikalavimo ribos ir kiti 
kriterijai.  Sprendimu aiškiai nustatoma, 
ar galimą žaislą, atitinkantį sprendime 
nustatytus suderintus reikalavimus, laikyti 
atitinkančiu standarto ir sprendimo 
reikalavimus. 

Or. en
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Pakeitimas 199
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei Europos Sąjungos oficialiojo 
žurnalo nuorodos į suderintus 
reikalavimus, kaip nustatyta 13 
straipsnyje, yra skelbiamos arba 
išsaugomos su apribojimais, Komisija, 
vadovaudamasi 46 straipsnio a dalyje 
numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali priimti sprendimą, 
nurodantį apribojimų priežastis. 
Sprendime gali būti nurodytos svarstomo 
saugumo reikalavimo ribos ir kiti 
kriterijai.  Sprendimu aiškiai nustatoma, 
ar galimą žaislą, atitinkantį sprendime 
nustatytus suderintus reikalavimus, laikyti 
atitinkančiu standarto ir sprendimo 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

The standardisation process has in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements. A standard that would 
give presumption of conformity for complying toys. This resulted in a need for EC 
declarations of conformity, which could lead to distortions in the internal market apart from 
being expensive to industry and difficult for market surveillance to verify. A new mechanism, 
allowing the Commission, together with the Member States and the European Parliament, to 
complement standards, could facilitate agreement on certain threshold limits and other 
criteria's. 
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Pakeitimas 200
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Jei Europos Sąjungos oficialiojo 
žurnalo nuorodos į suderintus 
reikalavimus, kaip nustatyta 13 
straipsnyje, yra skelbiamos arba 
išsaugomos su apribojimais, Komisija, 
vadovaudamasi 46 straipsnio a dalyje 
numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali priimti sprendimą, 
nurodantį apribojimų priežastis. 
Sprendimu aiškiai nustatoma, ar galimą 
žaislą, atitinkantį sprendime nustatytus 
suderintus reikalavimus, laikyti 
atitinkančiu standarto ir sprendimo 
reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

The standardisation processes have in some cases been unable to deliver a standard 
corresponding to the safety level of the essential safety requirements, which would give 
presumption of conformity. This results in a need for EC declarations of conformity which 
might lead to an unlevelled playing field in the internal market, apart from being expensive to 
industry and difficult for market surveillance to verify. 

A new mechanism, allowing the Commission, together with the Member States and the 
European Parliament, to complement the standards, could facilitate for all parties in cases 
where certain threshold limits and other criteria are possible to agree upon on a scientific 
basis.
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Pakeitimas 201
Emmanouil Angelakas

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EB atitikties deklaracijoje būtinai 
nurodoma informacija, pateikta III priede, 
kuri nuolatos atnaujinama. EB atitikties 
deklaracijos forma atitinka III priede 
nustatytą pavyzdį.

2. EB atitikties deklaracijoje būtinai 
nurodoma informacija, pateikta III priede, 
kuri nuolatos atnaujinama. EB atitikties 
deklaracijos 
forma atitinka III priede nustatytą pavyzdį. 
Deklaracija išverčiama į valstybės narės, į 
kurios rinką gaminys pateikiamas arba 
kurioje jį galima įsigyti, reikalaujamą 
kalbą arba kalbas.

Or. en

Pagrindimas

Clarifies the text. 

Pakeitimas 202
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Į EB atitikties deklaraciją, jei reikia, 
įtraukiama nepriklausomos vertinimo 
įstaigos, atliekančios vertinimą, 
deklaracija.

Or. de

Pagrindimas

Padariniai įvedus „CE“ ženklą.
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Pakeitimas 203
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parengęs EB atitikties deklaraciją 
gamintojas įgyja atsakomybę dėl gaminio 
atitikties.

3. Parengęs EB atitikties deklaraciją 
gamintojas įgyja atsakomybę dėl gaminio 
atitikties. Atitinkamoms valdžios įstaigoms 
ir tiekimo grandies ekonominių operacijų 
vykdytojams paprašius jiems gali būti 
pateikta atitikties deklaracijos kopija. 

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atlikti būtiną žaislo saugumo įvertinimą ir pateikti reikalingus dokumentus, kurių 
reikalauja, pvz., priežiūros valdžios įstaigos, platintojai ir kiti tiekimo grandinės ekonominių 
operacijų vykdytojai turi teisę prašyti gamintojų pateikti šiuos dokumentus. Šis klausimas
svarbus platintojams.

Pakeitimas 204
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parengęs EB atitikties deklaraciją 
gamintojas įgyja atsakomybę dėl gaminio 
atitikties. 

3. Parengęs EB atitikties deklaraciją 
gamintojas įgyja atsakomybę dėl gaminio 
atitikties. Atitinkamoms valdžios įstaigoms 
ir tiekimo grandies ekonominių operacijų 
vykdytojams paprašius jiems gali būti 
pateikta atitikties deklaracijos kopija. 

Or. en
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Pakeitimas 205
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Parengęs EB atitikties deklaraciją 
gamintojas įgyja atsakomybę dėl gaminio 
atitikties. 

3. Parengęs EB atitikties deklaraciją 
gamintojas įgyja atsakomybę dėl gaminio 
atitikties. Atitinkamoms valdžios įstaigoms 
ir tiekimo grandies ekonominių operacijų 
vykdytojams paprašius jiems gali būti 
pateikta EB tipo pažymėjimo kopija.  

Or. en

Pagrindimas

Siekiant atlikti būtiną žaislo saugumo įvertinimą ir pateikti reikalingus dokumentus, kurių 
reikalauja, pvz., priežiūros valdžios įstaigos, platintojai ir kiti tiekimo grandinės ekonominių 
operacijų vykdytojai turi teisę prašyti gamintojų pateikti šiuos dokumentus. 

Pakeitimas 206
Wolfgang Bulfon

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Į „CE“ ženkle turi būti pateiktas 
vertinimo įstaigos, kuri patvirtino atitiktį, 
numeris.

Or. de

Pagrindimas

Nurodytas vertinimo įstaigos numeris apsunkins su „CE“ ženklu susijusį sukčiavimą.
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Pakeitimas 207
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaislai, nepaženklinti „CE“ ženklu ir 
neatitinkantys šios direktyvos nuostatų, 
gali būti rodomi prekybos mugėse ir 
parodose, jei prie jų pridedama žyma, 
kurioje aiškiai nurodyta, kad žaislai 
neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir 
nėra skirti parduoti arba platinti 
nemokamai.

7. Valstybės narės negali uždrausti „CE“ 
ženklu nepaženklintų ir ar kitaip šios 
direktyvos nuostatų neatitinkančių žaislų 
rodyti prekybos mugėse ir parodose, jei 
prie jų pridedama žyma, kurioje aiškiai 
nurodyta, kad žaislai neatitinka šios 
direktyvos reikalavimų ir nėra skirti 
parduoti arba platinti nemokamai.

Or. en

Pagrindimas

Prekybos mugėse rodomi žaislai nėra į rinką teikiami žaislai, todėl negalima imtis priemonių 
prieš juos, net jei jie kelia pavojų. Specialus ženklas turi rodyti importuotojams ir 
platintojams,  kad šie žaislai negali būti parduodami rinkoje. Tačiau daugelis prekybos 
mugėse rodomų  žaislų turi CE ženklą. Dėl tokio formulavimo rinkos prižiūrėtojams sunku 
priversti parodos dalyvius nurodyti specialų ženklą, kadangi tai netaikoma „CE“ ženklu 
pažymėtiems, tačiau reikalavimų neatitinkantiems žaislams.  

Pakeitimas 208
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaislai, nepaženklinti „CE“ ženklu ir
neatitinkantys šios direktyvos nuostatų, 
gali būti rodomi prekybos mugėse ir 
parodose, jei prie jų pridedama žyma, 
kurioje aiškiai nurodyta, kad žaislai 
neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir 
nėra skirti parduoti arba platinti 
nemokamai.

7. Žaislai, nepaženklinti „CE“ ženklu arba 
kitaip neatitinkantys šios direktyvos 
nuostatų, gali būti rodomi prekybos 
mugėse ir parodose, jei prie jų pridedama 
žyma, kurioje aiškiai nurodyta, kad žaislai 
neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir 
nėra skirti parduoti arba platinti 
nemokamai.
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Or. en

Pagrindimas

Prekybos mugėse rodomi žaislai nėra į rinką teikiami žaislai, todėl negalima imtis priemonių 
prieš juos, net jei jie kelia pavojų. Specialus ženklas turi rodyti importuotojams ir
platintojams,  kad šie žaislai negali būti parduodami ES. Tačiau daugelis prekybos mugėse 
rodomų  žaislų turi CE ženklą. Dėl tokio formulavimo rinkos prižiūrėtojams sunku priversti 
parodos dalyvius nurodyti specialų ženklą, kadangi tai netaikoma „CE“ ženklu pažymėtiems, 
tačiau reikalavimų neatitinkantiems žaislams. 

Pakeitimas 209
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaislai, nepaženklinti „CE“ ženklu ir
neatitinkantys šios direktyvos nuostatų, 
gali būti rodomi prekybos mugėse ir 
parodose, jei prie jų pridedama žyma, 
kurioje aiškiai nurodyta, kad žaislai 
neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir 
nėra skirti parduoti arba platinti 
nemokamai.

7. Žaislai, nepaženklinti „CE“ ženklu arba
kitaip neatitinkantys šios direktyvos 
nuostatų, gali būti rodomi prekybos 
mugėse ir parodose, jei prie jų pridedama 
žyma, kurioje aiškiai nurodyta, kad žaislai 
neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir 
nėra skirti parduoti arba platinti 
nemokamai.

Or. en

Pakeitimas 210
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis 15a
Į rinką teikiami žaislai, kurie skirti 
vaikams iki 3 metų, turi būti pažymėti 
„CE+“ ženklu.
Į rinką teikiami žaislai, kurie skirti 3 metų 
ir vyresniems vaikams, turi būti pažymėti 
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„CE+“ ženklu.
Kitais atvejais taikomos 15 straipsnio 
nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

Padariniai įvedus „CE“ ženklą.

Pakeitimas 211
Evelyne Gebhardt

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Straipsnis 16a
Ženklinimo „CE+“ ženklu taisyklės ir 

sąlygos
1. „CE+“ ženklą sudaro tokios formos 
raidės „CE“ ir „+“simbolis:

[iliustracija]
2. Kitais atvejais taikomos 16 straipsnio 
nuostatos.

Or. de

Pagrindimas

Padariniai įvedus „CE+“ ženklą.

Pakeitimas 212
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prieš pateikdami žaislą į rinką gamintojai 
atlieka analizę dėl cheminio, fizinio, 

Prieš pateikdami žaislą į rinką gamintojai 
atlieka analizę dėl cheminio, fizinio, 
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mechaninio pobūdžio pavojaus bei 
pavojaus dėl elektros, degumo, higienos ir 
radioaktyvumo, kurį gali kelti žaislas, ir 
vertina galimo minėtų rūšių pavojaus 
atsiradimo galimybes.

mechaninio pobūdžio pavojaus bei 
pavojaus dėl elektros, degumo, higienos ir 
radioaktyvumo, kurį gali kelti žaislas, ir 
vertina galimo minėtų rūšių pavojaus 
atsiradimo galimybes. Tai , jog praeityje 
neįvyko nelaimingų atsitikimų, savaime 
neįrodo, kad žaislo keliamas pavojus  yra 
mažas. 

Or.F el

Pakeitimas 213
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Tai, jog praeityje neįvyko nelaimingų 
atsitikimų, savaime nėra prielaida, kad 
keliamas pavojus nedidelis.

Or. en

Pagrindimas

Kartais neįmanoma moksliškai pagrįsti rizikos mažinimo priemones ir produkto aprašymą dėl 
nepakankamų mokslinių duomenų ar nedidelio skaičiaus nelaimingų atsitikimų, ypač kalbant 
apie cheminių medžiagų keliamą pavojų.   

Pakeitimas 214Wolfgang Bulfon

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pateikdami žaislą į rinką 
gamintojai taiko 2 ir 3 dalyse nurodytas
atitikties vertinimo procedūras, kad 
įrodytų, jog žaislai atitinka 9 straipsnyje ir 
II priede išdėstytus esminius saugos 
reikalavimus.

1. Prieš pateikdami žaislą į rinką 
gamintojai vykdo atitikties vertinimo 
procedūras vadovaudamiesi B moduliu ar 
griežtesnėmis procedūromis kaip nurodyta 
Sprendimo [...] I priede, kad įrodytų, jog 
žaislai atitinka 9 straipsnyje ir II priede 
išdėstytus esminius saugos reikalavimus. 
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Or. de

Pagrindimas

A modulyje nustatytas reikalavimas patiems tikrinti žaislus turi būti pakeistas griežtesniu 
reikalavimu įvertinti žaislų saugumą (B, C ir kiti moduliai). 

Pakeitimas 215
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Prieš pateikdami žaislą į rinką 
gamintojai taiko 2 ir 3 dalyse nurodytas 
atitikties vertinimo procedūras, kad 
įrodytų, jog žaislai atitinka 9 straipsnyje ir 
II priede išdėstytus esminius saugos 
reikalavimus. 

1. Prieš pateikdami žaislą į rinką 
gamintojai taiko 2 dalyje nurodytas 
atitikties vertinimo procedūras, kad 
įrodytų, jog žaislai atitinka 9 straipsnyje ir 
II priede išdėstytus esminius saugos 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad žaislai atitinka saugumo reikalavimus, nepriklausomos paskirtos 
įstaigos turėtų atlikti EB tipo tyrimą kaip nustatyta Sprendimo dėl bendrosios gaminių 
pardavimo sistemos I priedo B modulyje.  Kadangi tokie trečiosios šalies vertinimai bus 
privalomi Jungtinėse Valstijos, ES neturėtų taikyti mažiau griežtas procedūras. 

Pakeitimas 216
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei gamintojas taikė darniuosius 
standartus, kurių nuorodos numeris 
paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir kurie apima 

Išbraukta.
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visus susijusius žaislo saugos 
reikalavimus, jis taiko Sprendimo [...] I 
priedo A modulyje nustatytą gamybos 
vidaus kontrolės procedūrą.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad žaislai atitinka saugumo reikalavimus, nepriklausomos paskirtos 
įstaigos turėtų atlikti EB tipo tyrimą kaip nustatyta Sprendimo dėl bendrosios gaminių 
pardavimo sistemos I priedo B modulyje.  Kadangi tokie trečiosios šalies vertinimai bus 
privalomi Jungtinėse Valstijos, ES neturėtų taikyti mažiau griežtas procedūras.

Pakeitimas 217
Wolfgang Bulfon

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Jei gamintojas taikė darniuosius 
standartus, kurių nuorodos numeris 
paskelbtas Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje ir kurie apima 
visus susijusius žaislo saugos 
reikalavimus, jis taiko Sprendimo [...] I 
priedo A modulyje nustatytą gamybos 
vidaus kontrolės procedūrą.

Išbraukta.

Or. de

Pakeitimas 218
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Žaislais teikiamas EB tipo tyrimui, kaip 
nurodyta 19 straipsnyje, kartu taikant 
Sprendimo [...] I priede C modulyje 

3. Žaislais teikiamas EB tipo tyrimui, kaip 
nurodyta 19 straipsnyje, kartu taikant 
Sprendimo [...] I priede C modulyje 
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nustatytą atitikties tipui procedūrą toliau 
išvardytais atvejais:

nustatytą atitikties tipui procedūrą:

(a) kai nėra darniųjų standartų, kurių 
nuorodos numeris paskelbtas Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kurie 
apima visus susijusius žaislo saugos 
reikalavimus;
(b) kai a punkte nurodyti standartai yra, 
tačiau gamintojas jų netaikė arba taikė 
juos tik iš dalies;
(c) kai a punkte nurodyti standartai arba 
bet kuris iš standartų buvo paskelbti su 
apribojimu;
(d) kai gamintojas mano, jog dėl žaislo 
pobūdžio, dizaino, konstrukcijos ar 
paskirties yra būtina pateikti žaislą 
trečiajai šaliai patvirtinti.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti, kad žaislai atitinka saugumo reikalavimus, nepriklausomos paskirtos 
įstaigos turėtų atlikti EB tipo tyrimą kaip nustatyta Sprendimo dėl bendrosios gaminių 
pardavimo sistemos I priedo B modulyje.  Kadangi tokie trečiosios šalies vertinimai bus 
privalomi Jungtinėse Valstijos, ES neturėtų taikyti mažiau griežtas procedūras. 

Pakeitimas 219
Wolfgang Bulfon

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) kai žaislas skirtas vaikams iki 36 mėn.

Or. de
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Pakeitimas 220
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
18 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. II skirsnio I priede išvardintiems 
produktams atliekamas EB tipo tyrimas.

Or. el

Pakeitimas 221
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
20 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

4. Jei gamintojas nesilaiko 1, 2 ir 3 dalyse 
numatytų prievolių, rinkos priežiūros 
institucija gali jo reikalauti, kad jo sąskaita 
per nustatytą laikotarpį notifikuotoji įstaiga 
atliktų tyrimą, siekiant patikrinti atitiktį 
darniesiems standartams ir esminiams 
saugos reikalavimams. Tokiais atvejais, 
kol vadovaujantis bandymo rezultatais 
nebus priimtas galutinis sprendimas,  
rinkos priežiūros valdžios įstaigos gali 
pareikalauti, kad žaislas nebūtų teikiamas 
į rinką.

Or. da

Pagrindimas

Det er nødvendigt at sikre, at markedstilsynsmyndigheden har de nødvendig midler til at sikre 
håndhævelse af reglerne. Når en fabrikant ikke efterkommer kravet om at tilvejebringe den 
nødvendige dokumentation til myndighederne, skal myndighederne have adgang til at 
forhindre, at det pågældende legetøj bringes i omsætning, indtil der er skabt klarhed over, om 
legetøjet udgør en sikkerhedsrisiko. Dette tiltag vil samtidig også virke motiverende i forhold 
til de fabrikanter, der ikke sætter sikkerhed i højsædet. Således kan de ikke bare læne sig 
tilbage og afvente, at myndighederne får sat en afprøvning i gang.
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Pakeitimas 222
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

(a) II priedo III dalies 7 ir 8 punktus, (a) II priedo III dalies 7 ir 8 punktus,

(b) V priedą. (b) V priedą.
Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šios reglamento nuostatas, 
priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, 
priimamos laikantis 46 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu ir, jei reikia, atitinkamam 
moksliniam komitetui pateikus nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Šiame straipsnyje kalbama apie kvapus ir sunkiuosius metalus (taip pat apie įspėjimus).  Tai 
sudaro sąlygas pakeitimams atlikti taikant komitologijos procedūrą ir atsižvelgus į technikos 
bei mokslo pasiekimus.  Taigi į žodis „praktiškas“ yra atitinkamų priedų pakeitimo 
argumentas. 

Pakeitimas 223
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. 1. Komisija, gavusi naujų duomenų, iš 
dalies keičia toliau išvardytus priedus 
siekdama juos suderinti su technikos ir 
mokslo raida:
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-aa) I priedą;
a) II priedo III dalies 7 ir 8 punktus, a) II priedo III dalies 7 punktą,

-b) II priedo III dalies 8 punktą siekdama 
sumažinti išsiskyrimo ribines vertes,

b) V priedą. (b) V 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 
sritis galėtų būti greitai pritaikyta naujoms rinkos aplinkybėms, pvz., naujiems žaislams.

Pakeitimas 224
Maria Matsouka

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- a) I priedas

Or. el

Pagrindimas

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

Pakeitimas 225
Eva-Britt Svensson

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento nuostatas, 

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

priimamos taikant 46 straipsnio 2 dalyje 
nurodytą reguliavimo procedūrą su 
tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Pataisymas.

Pakeitimas 226
Anna Hedh

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

Pakeitimas 227
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti 
neesmines šio reglamento direktyvos 
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
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 228
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Nepažeisdama apribojimų, nustatytų 
II priedo III dalyje, ir prireikus Komisija 
gali, laikydamasi reguliavimo procedūros 
su tikrinimu, nurodytos 46 straipsnio 2 
dalyje, 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;
– nustatyti triukšmo ribines vertes;
– nustatyti žaislų greičio ribines vertes;
– nustatyti žaislų temperatūros 
(pasiekiamų žaislų paviršių temperatūros, 
skysčių ar dujų, esančių žaisluose, 
temperatūros) ribines vertes.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti išplėsta reguliavimo su tikrinimu procedūros taikymo sritis siekiant užtikrinti, kad 
daugeliui žaislų saugumo reikalavimų taikoma greitesnė nei bendro sprendimo procedūra.
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Pakeitimas 229
Eva-Britt Svensson

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 
medžiagoms, išskyrus labai specifinį jų naudojimą žaislo viduje (pvz. elektroninė dalis) arba 
jei medžiagų likučiai neišvengiami laikantis gerosios gamybos praktikos.

Pakeitimas 230
Anna Hedh

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 
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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 
medžiagoms, išskyrus labai specifinį jų naudojimą žaislo viduje (pvz. elektroninė dalis) arba 
jei medžiagų likučiai neišvengiami laikantis gerosios gamybos praktikos. Jei reikia ir daugiau 
riboti pavojingomis laikomų medžiagų naudojimą, tai galima padaryti II priedo II dalies 8 
punkte. 

Pakeitimas 231
Christel Schaldemose

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.

2. 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 
pagal EB tipo tyrimą I priedo II dalyje 
numatytais tikslais, sąrašą. 

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

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 
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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 232
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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.

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

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

Šios priemonės, skirtos neesminėms šios 
direktyvos nuostatoms iš dalies keisti, 
priimamos laikantis 46 straipsnio 2 dalyje 
nustatytos reguliavimo procedūros su 
tikrinimu ir, jei reikia, atitinkamam 
moksliniam komitetui pateikus nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

Žodis „naudojimas“ keičiamas  į žodį „turinys“. Tai paaiškina direktyvą.  Tai taip pat 
paaiškina, kad reguliuojamas žaislo teikias į rinką (nesvarbu, kur pagamintas žaislas), o ne 
žaislo gaminimo procesas. Kitu pakeitimu tiesiog paaiškinamas mokslinio komiteto 
dalyvavimas, kaip tai numatyta priede dėl cheminių medžiagų.
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Pakeitimas 233
Olle Schmidt

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

Pakeitimas 234
Charlotte Cederschiöld

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
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 235
Maria Matsouka

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.

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 
pagal EB tipo tyrimą I priedo II dalyje 
numatytais tikslais, sąrašą. Šie išsamūs 
reikalavimai nustatomi  taikant 46 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. el
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Pakeitimas 236
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, siekdama sustiprinti 
standartizavimo procesą, gali keisti per 
tam tikrą laiką nepriimto su standartu 
susijusį įgaliojimą, nustatydama 
apribojimus ir kitus kriterijus, kurie 
būtini siekiant atitikti 9 straispnio2 dalyje 
ir II priede nustatytą standartą ir 
pagrindinius saugumo reikalavimus.
Šios priemonės priimamos taikant 46 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevelled 
playing field in the internal market apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify.

Pakeitimas 237
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, siekdama sustiprinti 
standartizavimo procesą, gali keisti per 
tam tikrą laiką nepriimto su standartu 
susijusį įgaliojimą, nustatydama 
apribojimus ir kitus kriterijus, kurie 
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būtini siekiant atitikti 9 straispnio2 dalyje 
ir II priede nustatytą standartą ir 
pagrindinius saugumo reikalavimus. Šios 
priemonės priimamos taikant 46 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pakeitimas 238
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija, siekdama sustiprinti 
standartizavimo procesą, gali keisti per 
tam tikrą laiką nepriimto su standartu 
susijusį įgaliojimą, nustatydama 
apribojimus ir kitus kriterijus, kurie 
būtini siekiant atitikti 9 straispnio2 dalyje 
ir II priede nustatytą standartą ir 
pagrindinius saugumo reikalavimus.

Šios priemonės priimamos taikant 46 
straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo 
procedūrą su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Within the standardisation of toys, there are too many cases where standardisation 
committees, most likely for economic reasons, have been unable to agree on certain threshold 
limits or other criteria, and therefore have needed many years more than the mandate 
indicated to finalise their work. This makes it even more costly for the stakeholders to 
participate in standardisation and, waiting for the new standard, old insufficient rules must 
apply or EC declarations of conformity must be requested, which may lead to an unlevelled 
playing field  in the internal market, apart from being expensive to industry and difficult for 
market surveillance to verify. If the Member States and the European Parliament could assist 
the Commission in this way, specifying those values that Standardisation is unable to agree 
upon, it would allow the work to continue for the benefit of all parties. 
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Pakeitimas 239
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdama išvengti rizikos, kuriai 
netaikomi tam tikri saugumo 
reikalavimai, Komisija gali iš dalies keisti 
II priedą, į jį įtraukdama atitinkamus 
saugumo reikalavimus.
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

Žaislų rinka nenutrūkstamai vystosi, todėl nuolat nustatoma jų keliama rizika. Pavyzdžiui, 
daug nelaimingų atsitikimų įvyko dėl magnetų. Jei Komisija, kartu su valstybėmis narėmis bei 
Europos Parlamentu į II priedą galėtų įtraukti tam tikrus saugumo reikalavimus, tai padėtų 
veiksmingiau išspręsti su šia rizika susijusius klausimus.

Pakeitimas 240
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdama išvengti rizikos, kuriai 
netaikomi tam tikri saugumo 
reikalavimai, Komisija gali iš dalies keisti 
II priedą, į jį įtraukdama atitinkamus 
saugumo reikalavimus.

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

Or. en

Pagrindimas

Žaislų rinka nenutrūkstamai vystosi, todėl nuolat nustatoma jų keliama rizika. Pavyzdžiui, 
daug nelaimingų atsitikimų įvyko dėl stipriai veikiančių  magnetų. Jei Komisija, kartu su 
valstybėmis narėmis bei Europos Parlamentu į II priedą galėtų įtraukti tam tikrus saugumo 
reikalavimus, tai padėtų veiksmingiau išspręsti su šia rizika susijusius klausimus.  

Pakeitimas 241
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
45 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Siekdama išvengti rizikos, kuriai 
netaikomi tam tikri saugumo 
reikalavimai, Komisija gali iš dalies keisti 
II priedą, į jį įtraukdama atitinkamus 
saugumo reikalavimus.
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

Pakeitimas 242
Emmanouil Angelakas

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką 
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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.

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

Or. en

Pagrindimas

Pratęsus pereinamąjį laikotarpį 5 metams būtų lengviau pasiruošti visoms susijusioms šalims 
ir sudarytų sąlygas siekti pažangos įgyvendinant kitas susijusias procedūras, pavyzdžiui, 
REACH reglamentą.  

Pakeitimas 243
Martí Grau i Segú

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 per dvejus metus po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Or. es

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama paaiškinti, kad naujoji direktyva netaikoma atgaline data ir perkeliant 
direktyvos nuostatas reikėtų laikytis 2 metų pereinamojo laikotarpio. 
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Pakeitimas 244
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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 per dvejus metus po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 3 
straipsnio 1 dalį ir į 9 straipsnio 1 dalį bei 
į II priedo III dalį 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 
papildomų  trijų metų nuo šios direktyvos 
įsigaliojimo visose valstybėse narėse..

Or. en

Pagrindimas

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States.  For reasons of legal certainty, it is 
important to avoid such a situation.  The extended transition period is applicable only to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive.

Pakeitimas 245
Andrea Losco

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką Valstybės narės netrukdo pateikti į rinką 
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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.

žaislus, kurie atitinka Direktyvos 
88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo 
pateikti į rinką prieš įsigaliojant šiai 
direktyvai arba per dvejus metus po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 3 
straipsnio 1 dalį ir į 9 straipsnio 1 dalį bei 
į II priedo III dalį 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 metų 
nuo standarto EN 71-3, susijusio su 
naujais pagal šią Direktyvą cheminėms 
medžiagoms taikomais reikalavimais 
įsigaliojimo. 

Or. en

Pagrindimas

Pasiūlyme numatyta, kad valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislų, kurie atitinka 
dabartinės Žaislų saugos direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti rinkai 
„ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo“. tai neleidžia valstybėms 
narėms nuspręsti nedelsiant taikyti naujas Direktyvos nuostatas tuoj po jos įsigaliojimo ir tai 
užtikrina teisinį aiškumą. Pereinamasis laikotarpis taikomas tik direktyvos reikalavimams dėl 
cheminių medžiagų, kadangi šios nuostatos labai skiriasi ir yra didesni už dabartinių teisės 
aktų reikalavimus.

Pakeitimas 246
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

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 yra
pateikiami į rinką prieš [2 metus nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo].
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II priedo III dalies nuostatos taikomos tik 
žaislams, teikiamiems į rinka po [5 metų 
po šios direktyvos įsigaliojimo (2013 m. 
gegužės 31 d.]

Or. en

Pagrindimas

Papildomas trejų metų pereinamasis laikotarpis reikalingas prieš įsigaliojant II priedui dėl 
cheminių savybių, kad būtų galima suderinti jo nuostatas su REACH reglamentu ir nustatyti 
naują bandymų tvarką ir standartus.

Pakeitimas 247
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri 

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 per dvejus metus po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 3 
straipsnio 1 dalį ir į 9 straipsnio 1 dalį bei 
į II priedo III dalį 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 trijų 
metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

The proposal provides that Member States shall not restrict the placing on the market of toys 
that comply with the current Toy Safety Directive 88/378/EEC “at the latest two years after 
the Directive enters into force.” This means that Member States may decide to apply the new 
provisions of the Directive immediately upon entry into force, which will inevitably lead to a 
patchwork of different laws in the Member States.  For reasons of legal certainty, it is 
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important to impede such a situation. The further transition period will only apply to 
compliance with the chemicals requirements of the Directive since such provisions are 
seriously different and larger from existing legislation. 

Pakeitimas 248
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

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 per dvejus metus po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 3 
straipsnio 1 dalį ir į 9 straipsnio 1 dalį bei 
į II priedo III dalį 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 metų 
nuo žaislų standarto EN 71-3, susijusio su 
naujais pagal šią Direktyvą cheminėms 
medžiagoms taikomais reikalavimais 
įsigaliojimo.

Or. en

Pagrindimas

The proposal provides that Member States may decide to apply the new provisions of the 
Directive immediately upon entry into force, which would be an impossible burden on 
operators and will lead to a patchwork of different laws.  The toy industry and the regulators 
must be given the time to be able to comply otherwise the viability of SME will be threatened. 
The further transition period of 1 year is needed to allow CEN to revise actual Toy Standards 
and the industry to comply with them.
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Pakeitimas 249
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

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 per dvejus metus po šios 
direktyvos įsigaliojimo.

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 3 
straipsnio 1 dalį ir į 9 straipsnio 1 dalį bei 
į II priedo III dalį 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 trijų 
metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo.

Or. en

Pakeitimas 250
Martí Grau i Segú

Pasiūlymas dėl direktyvos
52 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės, atsižvelgdamos į 3 
straipsnio 1 dalį ir į 9 straipsnio 1 dalį bei 
į II priedo III dalį netrukdo pateikti į 
rinką žaislus, kurie atitinka Direktyvos 
88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo 
pateikti į rinką: 
1) prieš įsigaliojant šiai direktyvai,
2) šiai direktyvai įsigaliojus ir ne vėliau 
kaip po dviejų metų nuo nuorodų į 
atitinkamos suderintų standartų, susijusių 
su žaislų cheminėmis savybėmis, 
peržiūrėtos  versijos paskelbimo 
Oficialiajame leidinyje.
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Or. es

Pagrindimas

It is clear that the Directive should also have no retroactive effects in the field of chemicals, 
and that the minimum 2-year transitional period should be observed when transposing the 
Directive. 

Pakeitimas 251
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I Priedas pavadinimas:

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

GAMINIŲ, KURIE VISŲ PIRMA 
NELAIKOMI ŽAISLAIS KAIP 
APIBRĖŽTA ŠIOJE DIREKTYVOJE (2 
STRAIPSNIO 1 DALIS)

GAMINIŲ, KURIE VISŲ PIRMA 
NELAIKOMI ŽAISLAIS KAIP 
APIBRĖŽTA ŠIOJE DIREKTYVOJE 

Or. el

Pakeitimas 252
Jacques Toubon, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm 
Burke, Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, 
Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a. Knygos, kuriose be  popieriaus ar 
kartono nėra kitų medžiagų ar kitų 
daiktų.

Or. en
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Pakeitimas 253
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a. Kartoninės knygos, skirtos ne 
žaidimams

Or. en

Pagrindimas

Vaikiškos knygos ir ypač kartoninės knygos neturėtų būti laikomos žaislais. Beveik 
neįmanoma, kad šie gaminiai atlaikytų bandymus neprarasdami savo funkcionalumą, ypač 
todėl, kad kartonas ir popierius, susiliesdamas su vaiko seilėmis, neišvengiamai praranda 
tvirtumą.

Pakeitimas 254
Bert Doorn

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 17 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17a. Knygos, įskaitant vaikiškas knygas, ir 
kiti spaudiniai, skirti vaikams iki 14 metų 
amžiaus. 

Or. nl

Pagrindimas

Vaikiškos knygos yra skirtos ugdymui ir (arba) bendram vaikų vystymuisi. Jos negali būti 
laikomos žaislais, minimais šioje direktyvoje. Leidėjams neturi būti taikomi nereikalingi ir su 
jais nesusiję reikalavimai taikant žaislų direktyvą. 
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Pakeitimas 255
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 17b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

17b. Vaikiškos knygos, sukurtos arba 
aiškiai skirtos vaikams žaisti 

Or. en

Pagrindimas

Vaikiškos knygos ir ypač kartoninės knygos neturėtų būti laikomos žaislais. Beveik 
neįmanoma, kad šie gaminiai atlaikytų bandymus neprarasdami savo funkcionalumą, ypač 
todėl, kad kartonas ir popierius, susiliesdamas su vaiko seilėmis, neišvengiamai praranda 
tvirtumą.

Pakeitimas 256
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo I a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ιa. ŽAISLŲ, KURIE PATEIKIAMI EB 
TIPO TYRIMUI, SĄRAŠAS
1. Žaislai, skirti mažesniems kaip 3 metų 
vaikams.
2. Žaislai, kurių negalima pagaminti taip, 
kad jie nekeltų jokio pavojaus.
3. Žaislai, kurie, kai neveikia, gali turėti 
neigiamą poveikį vaikų sveikatai.
4. Žaislai, kurie yra anksčiau sukėlę 
sunkių nelaimių.
Komisija parengia kiekvienos iš šių 
išvardytų kategorijų žaislų sąrašą, 
laikydamasi reguliavimo procedūros su 
tikrinimu, nurodytos 46 straipsnio 2 
dalyje.

Or. el
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Pakeitimas 257
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos 
uždusti, t. y. dėl pasismaugimo ar dusimo. 

4a. Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos 
uždusti, t. y. dėl pasismaugimo ar dusimo. 

Or. en

Pakeitimas 258
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Žaislai ir jų dalys neturi kelti rizikos 
uždusti, t. y. dėl pasismaugimo ar dusimo.

4. Žaislai ir jų dalys neturi kelti 
pasismaugimo rizikos.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių modelių žaislai yra sukėlę sunkių nelaimių ir dabar yra uždrausti. Tos pačios 
taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis 
pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kaiušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi 
priemonių ir tokį apvalkalą pakeitė iš esmės saugesniu. Mes teigiamai vertiname šias 
permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus ir 
būtina tai reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie gali 
pateikti į rinką jau dabar nebenaudojamą apvalkalą. 
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Pakeitimas 259
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. el

Pakeitimas 260
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami 
mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos 
pasismaugti ar užblokuoti oro srautą dėl 
viršutinių (burnos ir nosies ertmėse) 
kvėpavimo takų užblokavimo. Rutulio, 
kiaušinio ar elipsoido formos pakuotė 
negali būti tokio dydžio, kad, patekusi į 
burną ar ryklę, galėtų sukelti kvėpavimo 
takų užblokavimą iš vidaus.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių modelių žaislai yra sukėlę sunkių nelaimių ir dabar yra uždrausti. Tos pačios 
taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis 
pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kaiušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi 
priemonių ir tokį apvalkalą pakeitė iš esmės saugesniu. Mes teigiamai vertiname šias 
permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus ir 
būtina tai reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie gali 
pateikti į rinką jau dabar nebenaudojamą apvalkalą. 
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Pakeitimas 261
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Žaislai ir jų dalys neturi kelti jokio 
pavojaus užblokuoti oro srautą dėl 
viršutinių (burnos ir nosies ertmėse) 
kvėpavimo takų užblokavimo.

Or. en

Pakeitimas 262
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Children use products in all conceivable ways and also play with and explore the packaging. 
It is known that accidents have occurred with spherical, oval or egg-shaped toys which, given 
their form, have become tightly lodged in the rear of the child’s oral cavity forming a seal 
over the airways, thereby causing suffocation or near-suffocation. It is not defensible to allow 
toy containers/capsules to be shaped in this way, whether the toys are sold together with food, 
in automatic dispensers or are sold in shops. As the above mentioned accidents represent 
cases of internal airway obstruction, the risk of asphyxiation should not be caused by internal 
airway obstruction either.  
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Pakeitimas 263
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žaislai ir jų dalys neturi kelti jokio 
pavojaus užblokuoti oro srautą dėl 
viršutinių (burnos ir nosies ertmėse) 
kvėpavimo takų užblokavimo.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių modelių žaislai yra sukėlę sunkių nelaimių ir dabar yra uždrausti. Tos pačios 
taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis 
pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kaiušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi 
priemonių ir tokį apvalkalą pakeitė iš esmės saugesniu. Mes teigiamai vertiname šias 
permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus ir 
būtina tai reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie gali 
pateikti į rinką jau dabar nebenaudojamą apvalkalą. 

Pakeitimas 264
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 2 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žaislai ir jų dalys turi būti tokio dydžio, 
kad nekeltų jokio pavojaus užblokuoti oro 
srautą dėl kvėpavimo takų užblokavimo 
objektui patekus į burną ar ryklę ar jam 
įstrigus apatiniuose kvėpavimo takuose.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių modelių žaislai yra sukėlę sunkių nelaimių ir dabar yra uždrausti. Tos pačios 
taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis 
pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kaiušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi 
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priemonių ir tokį apvalkalą pakeitė iš esmės saugesniu. Mes teigiamai vertiname šias 
permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus ir 
būtina tai reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie gali 
pateikti į rinką jau dabar nebenaudojamą apvalkalą. 

Pakeitimas 265
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti 
skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo 
žaislų nuimamos dalys turi būti tokių 
matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir 
(arba) jos negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus. Tai taip pat taikoma kitiems 
žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų 
sudedamosioms dalims ir nuo žaislų 
nuimamoms dalims. 

Pagal savo funkcijas, matmenis ir savybes
vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti 
žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų 
nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, 
kad jų nebūtų įmanoma praryti ir (arba) jos 
negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Tai 
taip pat taikoma kitiems žaislams, kurie 
pagal savo funkcijas, matmenis ir savybes 
yra skirti dėti į burną, jų sudedamosioms 
dalims ir nuo žaislų nuimamoms dalims.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių modelių žaislai yra sukėlę sunkių nelaimių ir dabar yra uždrausti. Tos pačios 
taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis 
pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kaiušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi 
priemonių ir tokį apvalkalą pakeitė iš esmės saugesniu. Mes teigiamai vertiname šias 
permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus ir 
būtina tai reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie gali 
pateikti į rinką jau dabar nebenaudojamą apvalkalą. 



AM\744156LT.doc 107/199 PE412.121v02-00

LT

Pakeitimas 266
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti 
skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo 
žaislų nuimamos dalys turi būti tokių 
matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir 
(arba) jos negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus. Tai taip pat taikoma kitiems 
žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų 
sudedamosioms dalims ir nuo žaislų 
nuimamoms dalims.

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti 
skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo 
žaislų nuimamos dalys turi būti tokių
matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir 
(arba) jos negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus. Tai taip pat taikoma kitiems 
žaislams, kurie skirti dėti į burną, žaislams, 
kurie veikia geriau, jei yra sudrėkinti 
seilėmis, jų sudedamosioms dalims ir nuo 
žaislų nuimamoms dalims.

Or. el

Pakeitimas 267
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti 
skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo 
žaislų nuimamos dalys turi būti tokių 
matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir 
(arba) jos negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus. Tai taip pat taikoma kitiems 
žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų 
sudedamosioms dalims ir nuo žaislų 
nuimamoms dalims.

Aiškiai pagal savo funkcijas, matmenis ir 
savybes vaikams iki 36 mėnesių naudoti 
skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo 
žaislų nuimamos dalys turi būti tokių 
matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir 
(arba) jos negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus. Tai taip pat taikoma kitiems 
žaislams, kurie pagal savo funkcijas, 
matmenis ir savybes yra skirti dėti į burną, 
jų sudedamosioms dalims ir nuo žaislų 
nuimamoms dalims.

Or. en
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Pakeitimas 268
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti 
skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo 
žaislų nuimamos dalys turi būti tokių 
matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir 
(arba) jos negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus. Tai taip pat taikoma kitiems 
žaislams, kurie skirti dėti į burną, jų 
sudedamosioms dalims ir nuo žaislų 
nuimamoms dalims.

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti 
skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo 
žaislų nuimamos dalys turi būti tokių 
matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir 
(arba) jos negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus. Tai taip pat taikoma kitiems 
žaislams, kurie skirti dėti į burną, žaislams, 
kurių yra įdėta ar sumaišyti su maisto 
produktais, jų sudedamosioms dalims ir 
nuo žaislų nuimamoms dalims.

Or. en

Pagrindimas

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo žaislų 
nuimamos dalys turi būti tokių matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir (arba) jos 
negalėtų patekti į kvėpavimo takus. Tai taip pat taikoma kitiems žaislams, kurie skirti dėti į 
burną, žaislams, kurių yra įdėta ar sumaišyti su maisto produktais, jų sudedamosioms dalims 
ir nuo žaislų nuimamoms dalims.

Pakeitimas 269
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žaislai ir jų dalys turi būti tokio dydžio, 
kad nekeltų jokio pavojaus užblokuoti oro 
srautą dėl kvėpavimo takų užblokavimo 
objektui patekus į burną ar ryklę ar jam 
įstrigus apatiniuose kvėpavimo takuose.

Or. en
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Pakeitimas 270
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 3 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Pakuotė, kurioje žaislai pateikiami 
mažmeninei prekybai, neturi kelti rizikos 
pasismaugti ar užblokuoti oro srautą dėl 
viršutinių (burnos ir nosies ertmėse) 
kvėpavimo takų užblokavimo. Rutulio, 
kiaušinio ar elipsoido formos pakuotė 
negali būti tokio dydžio, kad patekusi į 
burną ar ryklę galėtų sukelti kvėpavimo 
takų užblokavimą iš vidaus. 

Or. en

Pakeitimas 271
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti 
žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši 
pateikiama pakuotė turi būti tokių 
matmenų, kad jos nebūtų galima praryti 
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus.

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti 
žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši 
pateikiama pakuotė turi būti tokių 
matmenų, kad jos nebūtų galima praryti ir
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus, ir turi atitikti kitus reikalavimus 
žaislų pakuotei pagal 4e pastraipą.
Cilindro formos vidinė pakuotė su 
suapvalintais galais, kad galėtų būti 
padalinta į dvi atskiras dalis, negali būti 
tokio dydžio, kad galėtų užblokuoti 
kvėpavimo takų iš vidaus.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių modelių žaislai yra sukėlę sunkių nelaimių ir dabar yra uždrausti. Tos pačios 
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taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis 
pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kaiušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi 
priemonių ir tokį apvalkalą pakeitė iš esmės saugesniu. Mes teigiamai vertiname šias 
permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus ir 
būtina tai reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie gali 
pateikti į rinką jau dabar nebenaudojamą apvalkalą. 

Pakeitimas 272
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti 
žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši 
pateikiama pakuotė turi būti tokių 
matmenų, kad jos nebūtų galima praryti 
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus.

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti 
žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši 
pateikiama pakuotė turi būti tokių 
matmenų, kad jos nebūtų galima praryti ir 
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus, ir negali kelti rizikos uždusti, 
pasismaugti, kvėpavimo takų užblokavimo 
iš išorės ar vidaus arba uždusimo 
pavojaus. 

Or. el

Pakeitimas 273
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti 
žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši 
pateikiama pakuotė turi būti tokių 
matmenų, kad jos nebūtų galima praryti 
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus.

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti 
žaislai turi būti atskiroje pakuotėje siekiant 
užkirsti kelią sudedamųjų dalių arba 
kvapo migracijai tarp maisto ir žaislo. Ši 
pateikiama pakuotė turi būti tokių 
matmenų, kad jos nebūtų galima praryti ir 
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus.

Or. en
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Pagrindimas

Nevalgomi gaminiai valgomuose produktuose kelią pavojų, kad maži vaikai psichologiškai 
susieja valgomus produktus su žaislais, kurių negalima dėti į burną. Jei žaislai yra paslėpti 
maisto produktuose, tėvai gali nežinoti, jog jų ten yra. Akivaizdi atskira pakuotė užtikrina, 
kad tėvai galės prižiūrėti, jog žaislai naudojami atskirai nuo maisto produktų. 

Pakeitimas 274
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti 
žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši 
pateikiama pakuotė turi būti tokių 
matmenų, kad jos nebūtų galima praryti 
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus.

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti 
žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši 
pateikiama pakuotė turi būti tokių 
matmenų, kad jos nebūtų galima praryti ir 
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus, ir negali kelti rizikos uždusti, 
pasismaugti, kvėpavimo takų užblokavimo 
iš išorės ar vidaus arba užspringimo 
pavojaus.

Or. en

Pakeitimas 275
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti 
žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši 
pateikiama pakuotė turi būti tokių 
matmenų, kad jos nebūtų galima praryti 
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus.

Maiste esantys arba su maistu sumaišyti 
žaislai turi būti atskiroje pakuotėje. Ši 
pateikiama pakuotė turi būti tokių 
matmenų, kad jos nebūtų galima praryti ir
(arba) ji negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus, ir turi atitikti kitus reikalavimus 
žaislų pakuotei pagal 4e pastraipą.
Cilindro formos vidinė pakuotė su 
suapvalintais galais, kad galėtų būti 
padalinta į dvi atskiras dalis, negali būti 
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tokio dydžio, kad galėtų užblokuoti 
kvėpavimo takų iš vidaus.

Or. en

Pakeitimas 276
Martí Grau i Segú

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Remiantis 1 straipsnyje pateikiamu žaislų 
apibrėžimu ši direktyva neapima vientisų 
papuošimų, kurie naudojami kai kuriuose 
tradiciniuose maisto produktuose.

Or. es

Pagrindimas

Kai kuriuose produktuose, kurie yra tradiciškai populiarūs, gali būti smulkūs dekoratyviniai 
elementai, kurių nereikėtų laikyti žaislais. 

Pakeitimas 277
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 4 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žaislai maisto produktuose turėtų aiškiai 
išsiskirti iš maisto savo spalva, 
konsistencija ir dydžiu. Įspėjamoji etiketė 
ant maisto produktų, kuriuose yra žaislų, 
neturi būti deformuota, ypač sulankstyta 
ar suglamžyta, ar lengvai deformuojama.

Or. en
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Pagrindimas

Vaikai gauna žaislus kartu su maisto produktais. Žaisdami su žaislu vaikai valgys 
neatkreipdami dėmesio į tai, ką jie deda į burną (pvz., smulkią žaislo dalį). Atitinkami 
įspėjimai ir etiketės neturėtų būti deformuoti, nes priešingu atveju įspėjimas nebus toks 
akivaizdus.

Pakeitimas 278
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto 
gaminius taip, kad vartojimo metu norint 
tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia 
suvartoti maisto produktą.

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto 
gaminius taip, kad vartojimo metu norint 
tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia 
suvartoti maisto produktą. Priešingu atveju 
žaislų dalys, tiesiogiai į įterptos į maisto 
gaminius, turi atitikti reikalavimus, 
nustatytus 4c ir 4d pastraipose.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurių modelių žaislai yra sukėlę sunkių nelaimių ir dabar yra uždrausti. Tos pačios 
taisyklės turėtų būti taikomos pakuotei, nes vaikai dažnai žaidžia ir su pakuote. Daugelis 
pardavimo automatų gamintojų ir pagrindiniai kaiušinių su staigmena gamintojai jau ėmėsi 
priemonių ir tokį apvalkalą pakeitė iš esmės saugesniu. Mes teigiamai vertiname šias 
permainas, tačiau visos pakuotės turėtų atitikti tokius pat aukštus saugos reikalavimus ir 
būtina tai reglamentuoti siekiant užkirsti kelią neatsakingiems gamintojams, kurie gali 
pateikti į rinką jau dabar nebenaudojamą apvalkalą. 

Pakeitimas 279
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto 
gaminius taip, kad vartojimo metu norint 

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto 
gaminius taip, kad vartojimo metu norint 
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tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia 
suvartoti maisto produktą.

tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia 
padalyti į gabalus arba suvartoti maisto 
produktą.

Or. el

Pakeitimas 280
Arlene McCarthy

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto 
gaminius taip, kad vartojimo metu norint 
tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia 
suvartoti maisto produktą.

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto 
gaminius arba sumaišyti su jais taip, kad 
norint tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia 
reikia suvartoti arba perlaužti maisto 
produktą.

Or. en

Pagrindimas

Patikslinamas Komisijos tekstas siekiant pašalinti dviprasmybę.

Pakeitimas 281
Jan Cremers

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto 
gaminius taip, kad vartojimo metu norint 
tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia 
suvartoti maisto produktą.

Žaislai, kurie įterpti į maisto gaminius taip, 
kad vartojimo metu norint tiesiogiai 
pasiekti žaislą pirmiausia reikia suvartoti 
maisto produktą, turi būti tokio dydžio, 
kad nebūtų galima jų praryti ir (arba) 
įkvėpti.

Or. en
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Pakeitimas 282
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto 
gaminius taip, kad vartojimo metu norint 
tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia 
suvartoti maisto produktą.

Draudžiami žaislai, kurie įterpti į maisto 
gaminius taip, kad vartojimo metu norint 
tiesiogiai pasiekti žaislą pirmiausia reikia 
suvartoti maisto produktą. Priešingu atveju 
žaislų dalys, tiesiogiai į įterptos į maisto 
gaminius, turi atitikti reikalavimus, 
nustatytus 4c ir 4d pastraipose.

Or. en

Pakeitimas 283
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterptų į maisto gaminius, kurių nereikia 
suvartoti norint pasiekti žaislą, žaislų 
dalys turi būti tokio dydžio, kad negalėtų 
būti praryti, įkvėpti arba negalėtų 
užblokuoti kvėpavimo takų iš vidaus.

Or. en

Pagrindimas

Tai taikytina lūpų dažų formos ledinukams plastikiniuose tūtelėse su plastikiniu dangteliu 
arba žinduko formos ledinukams su plastikiniu skydeliu. Vaikui čiulpiant ledinuką kyla 
pavojus, kad tūtelė arba skydelis gali būti įkvėptas net nesuvartojant viso ledinuko. Airijoje 
yra įvykusi mirtina nelaimė vartojant lūpų dažų formos ledinuką, kai vaikas (vyresnis kaip 
trejų metų) prarijo dangtelį. Dabar dangtelyje padaryta skylė, kad praleistų orą, tačiau mes 
žinome, kad gaminys yra uždraustas kai kuriose valstybėse narėse, pvz., Švedijoje. 
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Pakeitimas 284
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 5 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žaislai maisto produktuose turi išskiskirti 
iš maisto savo spalva, forma ir dydžiu.

Or. el

Pakeitimas 285
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 5 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įspėjimai ant maisto produktų, kuriuose 
yra žaislų, neturi būti deformuoti, ypač 
sulankstyti ar suglamžyti, ar lengvai 
deformuojami.

Or. el

Pakeitimas 286
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 5 c pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įterptų į maisto gaminius, kurių nereikia 
suvartoti norint pasiekti žaislą, žaislų 
dalys turi būti tokio dydžio, kad negalėtų 
būti praryti, įkvėpti arba negalėtų 
užblokuoti kvėpavimo takų iš vidaus.

Or. el
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Pakeitimas 287
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 5 d pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žaislų maisto produktuose keliamas 
pavojus įvertinamas vadovaujantis 
atsargumo principu.

Or. el

Pakeitimas 288
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 7 punkto 2 a pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija, vadovaudamasi 46 straipsnio 2 
dalyje numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali nustatyti maksimalų 
elektra varomų važinėti skirtų žaislų 
projektinį greitį.

Or. el

Pakeitimas 289
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 7 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

„Projektinis greitis“ – tai tipinis galimas 
važiavimo greitis, kurį lemia gaminio 
projektas ir fizinių savybių derinys.

Komisija, vadovaudamasi 46 straipsnio 2 
dalyje numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali nustatyti maksimalų 
elektra varomų važinėti skirtų žaislų 
projektinį greitį. 
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Or. en

Pagrindimas

Komisija, vadovaudamasi 46 straipsnio 2 dalyje numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali nustatyti maksimalų elektra varomų važinėti skirtų žaislų projektinį greitį. 

Pakeitimas 290
Christel Schaldemose

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.
Komisija, vadovaudamasi 46 straipsnio 2 
dalyje numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali nustatyti žemesnę šiems 
žaislams taikytiną triukšmo ribinę vertę.

Or. en

Pagrindimas

Galiojantys triukšmo ribinių verčių standartai yra nepakankami siekiant išvengti galimo 
vaikų klausos pakenkimo. Todėl triukšmo ribinės vertės turi būti nustatytos atsižvelgiant į 
labiausiai pažeidžiamą amžiaus grupę, pvz., vaikus iki 3 metų amžiaus. Garsą skleidžiančių 
žaislų maksimalios ribinės vertės apibrėžimas yra politinis klausimas, kurį reikėtų spręsti 
politiniu lygmeniu vykdant komitologijos procedūrą su tikrinimu. Šio klausimo negalima 
palikti standartizacijos įstaigoms.
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Pakeitimas 291
Heide Rühle

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:

 neviršytų 135 dB impulsinio triukšmo 
prie ausies LpC maksimalios ribinės 
vertės,

 neviršytų 70 dB nuolatinio triukšmo, 
sklindančio iš „prie ausies laikomų 
žaislų“, pvz., žaislų su ausinėmis ar 
žaislinių telefonų, LpC ribinės vertės,

 jokiu būdu neviršytų atitinkamų ribų, 
taikomų suaugusiems darbo saugos teisės 
aktuose.

Or. en

Pagrindimas

Triukšmo atžvilgiu turėtų būti taikomi tikslios ribinės vertės. Impulsiniam triukšmui siūloma 
ribinė vertė atitinka tą lygį, kai suaugę pramonės srityje privalo naudoti klausos apsaugos 
priemones. Nuolatiniam triukšmui, sklindančiam iš „prie ausies laikomų žaislų“, ribinė vertė 
turėtų būti taikoma be amžiaus apribojimų. Nuolatinis triukšmas, sklindantis iš visų kitų 
žaislų, jokiu būdu neturėtų būti didesnis kaip nustatytas suaugusiems pramonės srityje. 

Pakeitimas 292
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

10. Žaislai, kurie suprojektuoti skleisti 
garsus, turėtų būti suprojektuoti ir 

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

sukonstruoti taip, kad iš jų sklindantis 
garsas nepakenktų vaiko klausai. Ši 
nuostata taikoma visiems žaislams, 
neatsižvelgiant į tikslinę amžiaus grupę. 
Žaislų impulsinio triukšmo prie ausies 
LpC maksimali ribinė vertė turėtų būti 
115 dB. Žaislų ilgalaikio triukšmo prie 
ausies LpC maksimali ribinė vertė turėtų 
būti 80 dB. 

Or. sv

Pagrindimas

Tyrimai rodo, kad ilgalaikis didesnio nei 80 dB triukšmo poveikis gali pakenkti klausai. 
Vaikai yra ypač pažeidžiami, nes jų klausa yra jautresnė dideliam triukšmui nei suaugusiųjų. 
Tai rodo pastaraisiais metais padaugėjęs vaikų klausos sutrikimų skaičius. Todėl ypač 
kenksmingų žaislų, vadinamųjų impulsinio triukšmo žaislų, triukšmingumas turėtų būti 115 
dB. 

Pakeitimas 293
Maria Matsouka

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. Komisija, 
vadovaudamasi 46 straipsnio 2 dalyje 
numatyta reguliavimo procedūra su 
tikrinimu, gali nustatyti šiems žaislams 
taikytiną ribinę vertę.

Or. el
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Pakeitimas 294
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Žaislai ir jų dalys, kuriuos gali 
praryti vaikai, ypač magnetai ir 
magnetinės dalys, išsiplečiančios dalys 
arba miniatiūrinės baterijos, neturi kelti 
pavojaus skrandžio kanalui arba 
žarnynui,

Or. en

Pagrindimas

Vaikų prarytų žaislų arba jų dalių keliami pavojai pritraukė daug dėmesio, kai buvo priimta 
ši direktyva. Šiems galimiems žalos šaltiniams reikėtų taikyti konkrečius saugos reikalavimus, 
kad standartizacijos įstaigos būtų įpareigotos atkreipti į juos dėmesį rengdamos standartus. 
Magnetiniams žaislams taikytinos normos jau rengiamos, tačiau norint taikyti naujojo 
požiūrio sistemą reikėtų šį galimą žalos šaltinį įtraukti į II priedo konkrečius saugos 
reikalavimus.

Pakeitimas 295
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 11 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11a. Žaislai ar jų dalys, kurie gali būti 
praryti, gaminami taip, kad praryti 
nekeltų žalos. Tai ypač taikoma pavojams, 
kuriuos sukelia baterijos, magnetai ir dydį 
arba formą keičiančios dalys.  

Or. en
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Pakeitimas 296
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pakeitimas 297
Heide Rühle

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 67/548/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 pirmo sakinyje 
nustatyto taikomų apribojimų, draudžiama 
žaisluose naudoti medžiagas, kurios 
remiantis Direktyva 67/548/EEB 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
ir remiantis Direktyva 67/548/EEB yra 
endokrininius sutrikimus sukeliančios 
medžiagos bei medžiagos, kurios dėl 
poveikio sveikatai yra įtrauktos į siūlomų 
medžiagų sąrašą, sudarytą pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH), išskyrus atvejus, kai šių 
medžiagų yra žaislų elektroninėse
sudedamosiose dalyse, kurių vaikai negali 
fiziškai pasiekti.

Leidžiami šių medžiagų likučiai, jei šios 
medžiagos nėra įdėtos tyčia, jų išsiskyrimo 
lygis yra nedidelis ir jei likučiai yra 
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techniškai neišvengiami laikantis gerosios 
gamybos praktikos.
Jei žaislams gaminti naudojamų gamtoje 
randamų organinės kilmės žaliavų 
sudėtyje yra natūralus kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų kiekis, leidžiama, kad žaliavoje 
būtų kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų su 
sąlyga, kad šios medžiagos nėra įdėtos 
tyčia, jų kiekis laikomas nedideliu ir kad 
žaliava anksčiau nėra sukėlusi žalos dėl 
joje esančių kancerogeninių, mutageninių 
arba toksiškų reprodukcijai medžiagų. 
Monomerų likučiai polimeruose yra 
leidžiami, jei medžisgos išsiskyrimas yra 
nedidelis ir likučiai yra techniškai 
neišvengiami laikantis gerosios gamybos 
praktikos.
Be to nerūdijančiame pliene gali būti 
nikelio, jei jo išsiskyrimas yra nedidelis.
Minėtosios išimtys netaikomos 
gyvsidabriui.

Or. en

Pagrindimas

Kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų ir endokrininius 
sutrikimus sukeliančių medžiagų savybės kelia didelį susirūpinimą ir šių medžiagų nereikėtų 
visiškai naudoti gaminant žaislus. Apskritai įmanoma gaminti žaislus be šių medžiagų. Išimtys 
turėtų būti taikomos tik tais atvejais, kai kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos 
reprodukcijai medžiagos yra neišvengiamos ir pavojus gali būti laikomas nedideliu. 
Remiantis išimtimi, taikoma gamtoje randamai žaliavai, leidžiama naudoti medieną ir 
panašias medžiagas. Nėra žinių, kad ES gamintojai gamindami žaislus naudotų gyvsidabrį, 
tačiau, deja, kai kuriais atvejais importuotų žaislų sudėtyje buvo aptikta šios medžiagos.
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Pakeitimas 298
Olle Schmidt

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 pirmo sakinyje 
nustatyto taikomų apribojimų, draudžiama 
žaisluose naudoti medžiagas, kurios 
remiantis Direktyva 67548/EEB 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
ir endokrininius sutrikimus sukeliančios 
medžiagos bei kitos medžiagos, kurios dėl 
poveikio sveikatai yra įtrauktos į siūlomų 
medžiagų sąrašą, sudarytą pagal 
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH). Šių medžiagų likučiai 
leidžiami, jei jie yra techniškai 
neišvengiami laikantis gerosios gamybos 
praktikos.

Or. en

Pakeitimas 299
Charlotte Cederschiöld

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 

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmo sakinyje 
nustatyto taikomų apribojimų, sveikatos 
apsaugos tikslu draudžiama žaisluose 
naudoti medžiagas, kurios remiantis 
Direktyva 67548/EEB klasifikuojamos 
kaip kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai ir endokrininius 
sutrikimus sukeliančios medžiagos bei 
kitos medžiagos, kurios dėl poveikio 
sveikatai yra įtrauktos į siūlomų medžiagų 
sąrašą, sudarytą pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006 (REACH). Šios medžiagos 
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žaislų sudedamosiose dalyse arba 
mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, 
kurių vaikai negali fiziškai pasiekti.

leidžiamos, jei jos yra techniškai 
neišvengiamos laikantis gerosios gamybos 
praktikos arba jei šių medžiagų yra žaislų 
sudedamosiose dalyse arba 
mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse, 
kurių vaikai jokiomis aplinkybėmis negali 
fiziškai pasiekti. 

Or. en

Pagrindimas

CMR-substances and e.g. endocrine disrupters are indeed substances with properties of very 
high concern. Children should not be regarded as small adults; they are under physical 
development and therefore very sensitive to substances which may have impact on different 
processes in their bodies. Currently, there are no criteria for classification of endocrine 
disrupters and, thus, such substances are not classified in Directive 67/548/EEC. However, 
the development of existing criteria to incorporate new tools for assessing whether or not a 
substance is an endocrine disrupter is foreseen in REACH, article 57f. Therefore, in a very 
near future, substances will be classified as endocrine disrupters according to Directive 
67/548/EEC. 

Pakeitimas 300
Eva-Britt Svensson

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).
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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. 

Pakeitimas 301
Emmanouil Angelakas

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 pirmo sakinyje 
nustatyto taikomų apribojimų, draudžiama 
žaisluose naudoti medžiagas, kurios 
remiantis Direktyva 67548/EEB 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai.

Medžiagų likučiai, kurie yra techniškai 
neišvengiami laikantis gerosios gamybos 
praktikos, pvz., monomerai plastmasėje, 
yra leidžiami, jei tai neprieštarauja 
Reglamento (EB) Nr. 1935/2004 
nuostatoms.

Or. en



AM\744156LT.doc 127/199 PE412.121v02-00

LT

Pagrindimas

Direktyvose 67/548/EEB ir 1999/45/EB apibrėžtos kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų 
reprodukcijai medžiagų koncentracijos ribos nebūtinai taikytinos žaislams, kadangi jos 
susijusios su preparatais, o ne daiktais. Be to šios ribos nustatytos suaugusiems, o ne 
vaikams, kuriems cheminių medžiagų poveikis kelia didesnį pavojų nei suaugusiems. Be to 
Direktyvoje 1999/45/EB kancerogeninėms, mutageninėms ir toksiškoms reprodukcijai 
medžiagoms nustatyta bendra 0,1 proc. riba yra gana aukšta ir nėra įrodymų, kad šis lygis 
užtikrina saugų kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų reprodukcijai medžiagų poveikį 
vaikams. 

Pakeitimas 302
Anja Weisgerber, Andreas Schwab

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 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, jei 
žaislai naudojami laikantis 9 straipsnio 2 
dalies 1 pastraipos.

Or. de

Pagrindimas

Saugos reikalavimai gali būti taikomi tik su sąlyga, kad žaislai yra naudojami pagal paskirtį 
arba kitu numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną. Naudojimo apribojimai 
neturėtų būti taikomi, kai fizinis kontaktas įmanomas naudojant daiktą visiškai nenumatytu 
būdu.
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Pakeitimas 303
Heide Rühle

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 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, 
įskaitant galimą įkvėpimą.

Or. en

Pagrindimas

Fizinio kontakto galimybė įkvepiant turėtų būti pašalinta, taigi, aiškiai įvardyta.

Pakeitimas 304
Małgorzata Handzlik

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, 

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmo sakinyje 
nustatyto taikomų apribojimų, draudžiama 
žaisluose naudoti medžiagas, kurios 
remiantis Direktyva 67548/EEB 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
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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.

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, kai jie 
naudojami pagal paskirtį arba kitu 
numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą 
vaikų elgseną.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti suderinimą su REACH ir ES rizikos įvertinimo metodika, žaislų sauga turi 
būti vertinama remiantis 1 ir 2 kategorijos kancerogeninių, mutageninių ir toksiškų 
reprodukcijai medžiagų buvimu, o ne jų naudojimu žaisluose. Jų buvimas gali būti leidžiamas 
tik, jei jie įvertinti ir nekelia pavojaus vaikams.

Pakeitimas 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

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, 

3. Nepažeidžiant 2 punkto pirmame 
sakinyje nustatytų apribojimų taikymo, 
žaisluose negali būti medžiagų, kurios 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu
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 dalyse, kurių vaikai negali pasiekti, 
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kurių vaikai negali fiziškai pasiekti. kaip apibrėžta standarte EN 71.

Or. en

Pagrindimas

Pereinamuoju laikotarpiu: 16b konstatuojamosios dalies (naujos) ir 52 straipsnio 
pagrindimas. Jei nėra poveikio, nėra ir pavojaus, todėl sauga nepadidės taikant didesnius 
apribojimus nepasiekiamoms žaislų sudedamosioms dalims. Nuoroda į alternatyvias 
medžiagas išbraukta, nes, jei, atlikus rizikos įvertinimą, paaiškėja, kad medžiaga nekelia 
pavojaus, nėra jokios priežasties pramonės subjektus apsunkinti reikalavimu nustatyti 
alternatyvią medžiagą. Nauja pastraipa užtikrina suderinimą su REACH.

Pakeitimas 306
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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, 
žaisluose negali būti medžiagų, 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 dalyse, kurių vaikai negali pasiekti, 
kaip apibrėžta standarte EN 71.

Or. en

Pagrindimas

Transition period (the rational for our proposed amendment to the transition period in recital 
16 b new and Article 52 – see above)
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The proposed amendments are needed to prepare to apply the new chemicals provisions. 

Accessibility There is no benefit to the safety by apply the restrictions to the internal 
components of a toy.  It is in the standard that all the technical details of toy safety are 
worked out, including the likelihood of breakages.  It is for this reason that we recommend  
that the definition of accessibility is that established by the standard. When there  is no 
exposure to these components there is no risk for children’s health.

Pakeitimas 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

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, 
žaisluose negali būti medžiagų, 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 dalyse, kurių vaikai negali pasiekti, 
kaip apibrėžta standarte EN 71.

Or. en

Pagrindimas

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the amendment provides for a 
prohibition subject to a sunset period for the exceptional cases where exemption requests are 
made. 

The inclusion of the word ‘contain(ed)’ instead of ‘use’ extends the scope of the Directive.  It 
clarifies that all substances, even if they have not been intentionally added to the toy are 
covered.  It also clarifies that it is the action of placing on the market of a toy containing a 
CMR substance that is being regulated rather than the use of the substance during the 
manufacturing process for which other Community secondary legislation is applicable (such 
as the Workers Safety Directive).  
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Pakeitimas 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

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

4. Medžiagas, kurios remiantis Direktyvos 
67/548/EEB I priedu klasifikuojamos kaip 
1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu 
įvykdomi šie du 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;

4.1 atitinkamas mokslinis komitetas 
nustatė, kad medžiagos, kurios remiantis 
Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos ir 
kurių koncentracija prieinamose žaislų 
detalėse arba dalyse viršija 3 dalyje 
nustatytas koncentracijos ribas, nesukelia 
nepriimtino pavojaus žmonių sveikatai,
ypač turint omenyje jų tiesioginį poveikį. 
Tuo tikslu gamintojai gali iki 52 
straipsnyje nustatyto pereinamojo 
laikotarpio pabaigos pateikti Komisijai 
prašymą, kad atitinkamas mokslinis 
komitetas atliktų medžiagų, kurios 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, 
keliamo pavojaus įvertinimą. Prie šio 
prašymo pridedama atitinkama 
informacija, ypač apie poveikį. Gavusi šį 
prašymą, Komisija neatidėliodama 
įpareigoja mokslinį komitetą pateikti savo 
nuomonę. 
Kol sprendimas bus priimtas, gamintojai 
gali teikti į rinką žaislus, kurių sudėtyje 
yra medžiagų, kurios remiantis Direktyvos 
67/548/EEB I priedu klasifikuojamos kaip 
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1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos ir dėl kurių yra pateiktas 
prašymas. Sprendimas pakeisti IIa priede 
pateiktą 1 ir 2 kategorijų kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, aptariamų šiame straipsnyje, 
sąrašą priimamas remiantis 45 straipsnio 
2 dalimi.

4.2 alternatyvų analize patvirtinama, kad 
neturima tinkamų pakaitinių medžiagų;
4.3 jų nedraudžiama naudoti vartojimo 
prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH).

4.2 dar nėra uždrausta jų 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.

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

Or. en

Pagrindimas

Similar to the Authorisation procedure under REACH, the amendment provides for a 
prohibition subject to a sunset period for the exceptional cases where exemption requests are 
made. 

The inclusion of the word ‘contain(ed)’ instead of ‘use’ extends the scope of the Directive.  It 
clarifies that all substances, even if they have not been intentionally added to the toy are 
covered.  It also clarifies that it is the action of placing on the market of a toy containing a 
CMR substance that is being regulated rather than the use of the substance during the 
manufacturing process for which other Community secondary legislation is applicable (such 
as the Workers Safety Directive).  
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Pakeitimas 309
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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

4. Medžiagas, kurios remiantis Direktyvos 
67/548/EEB I priedu klasifikuojamos kaip 
1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu 
įvykdomi šie du 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;

4.1 atitinkamas mokslinis komitetas 
nustatė, kad medžiagos, kurios remiantis 
Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos ir 
kurių koncentracija prieinamose žaislų 
detalėse arba dalyse viršija 3 dalyje 
nustatytas koncentracijos ribas, nesukelia 
nepriimtino pavojaus žmonių sveikatai, 
ypač turint omenyje jų tiesioginį poveikį. 
Tuo tikslu gamintojai gali iki 52 
straipsnyje nustatyto pereinamojo 
laikotarpio pabaigos pateikti Komisijai 
prašymą, kad atitinkamas mokslinis 
komitetas atliktų medžiagų, kurios 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, 
keliamo pavojaus įvertinimą. Prie šio 
prašymo pridedama atitinkama 
informacija, ypač apie poveikį. Gavusi šį 
prašymą, Komisija neatidėliodama 
įpareigoja mokslinį komitetą pateikti savo 
nuomonę. 
Gamintojams leidžiama teikti į rinką 
žaislus, kurių sudėtyje yra medžiagų, 
kurios remiantis Direktyvos 67/548/EEB I 
priedu klasifikuojamos kaip 1 ir 2 
kategorijų kancerogeninės, mutageninės 
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arba toksiškos reprodukcijai medžiagos ir 
dėl kurių yra pateiktas prašymas, kol bus 
priimtas sprendimas. Sprendimas pakeisti 
IIa priede pateiktą 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų, 
aptariamų šiame straipsnyje, sąrašą 
priimamas remiantis 45 straipsnio 2 
dalimi.

4.2 alternatyvų analize patvirtinama, kad 
neturima tinkamų pakaitinių medžiagų;
4.3 jų nedraudžiama naudoti vartojimo 
prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH).

4.2 dar nėra uždrausta jų 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.

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

Or. en

Pagrindimas

Substitution We ask that the requirement to replace a chemical simply because an alternative 
exists be deleted in the interest of child safety. If a risk assessment demonstrates that the 
substance poses no risk to a child, there is no reason to require to experiment with new 
chemical formulations that risk changing the performance of the material that contains it. A 
child’s safety depends first and foremost upon the safety of the materials used to construct a 
toy, e.g. whether a plastic will crack or splinter.  Safety is therefore enhanced when materials 
which meet established performance tests are used.

Pakeitimas 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

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 

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

mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos, galima naudoti žaisluose, jeigu 
įvykdomi šie du 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;

4.1 atitinkamas mokslinis komitetas 
nustatė, kad medžiagos, kurios remiantis 
Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos ir 
kurių koncentracija prieinamose žaislų 
detalėse arba dalyse viršija 3 dalyje 
nustatytas koncentracijos ribas, nesukelia 
nepriimtino pavojaus žmonių sveikatai, 
ypač turint omenyje jų tiesioginį poveikį. 
Tuo tikslu gamintojai gali iki 52 
straipsnyje nustatyto pereinamojo 
laikotarpio pabaigos pateikti Komisijai 
prašymą, kad atitinkamas mokslinis 
komitetas atliktų medžiagų, kurios 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, 
keliamo pavojaus įvertinimą. Prie šio 
prašymo pridedama atitinkama 
informacija, ypač apie poveikį. Gavusi šį 
prašymą, Komisija neatidėliodama 
įpareigoja mokslinį komitetą pateikti savo 
nuomonę. 
Gamintojai gali teikti į rinką žaislus, 
kurių sudėtyje yra medžiagų, kurios 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos ir dėl 
kurių yra pateiktas prašymas, kol bus 
priimtas sprendimas. Sprendimas pakeisti 
IIa priede pateiktą 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų, 
aptariamų šiame straipsnyje, sąrašą 
priimamas remiantis 45 straipsnio 2 
dalimi.

4.2 alternatyvų analize patvirtinama, kad 
neturima tinkamų pakaitinių medžiagų;



AM\744156LT.doc 137/199 PE412.121v02-00

LT

4.3 jų nedraudžiama naudoti vartojimo 
prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH).

4.2 dar nėra uždrausta jų 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.

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

Or. en

Pagrindimas

Pereinamuoju laikotarpiu: 16b konstatuojamosios dalies (naujos) ir 52 straipsnio 
pagrindimas. Jei nėra poveikio, nėra ir pavojaus, todėl sauga nepadidės taikant didesnius 
apribojimus nepasiekiamoms žaislų sudedamosioms dalims. Nuoroda į alternatyvias 
medžiagas išbraukta, nes, jei, atlikus rizikos įvertinimą, paaiškėja, kad medžiaga nekelia 
pavojaus, nėra jokios priežasties pramonės subjektus apsunkinti reikalavimu nustatyti 
alternatyvią medžiagą. Nauja pastraipa užtikrina suderinimą su REACH.

Pakeitimas 311
Małgorzata Handzlik

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

4. Medžiagas ir preparatus, kurie remiantis 
Direktyvos 67/548/EEB I priedu
klasifikuojami kaip 1 ir 2 kategorijų 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos ir kurie 
yra įtraukti į IIa priedo sąrašą, galima 
naudoti žaisluose, jeigu įvykdomi šie 
reikalavimai:

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

4.1 atitinkamas mokslinis komitetas 
įvertina medžiagų naudojimą ir nustato, 
kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveikį, 
jos nekelia pavojaus žmonių sveikatai, ir 
buvo priimtas sprendimas, kaip nurodyta 
45 straipsnio 2 dalyje;

4.2 alternatyvų analize patvirtinama, kad 4.2 alternatyvų analize patvirtinama, kad 
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neturima tinkamų pakaitinių medžiagų; neturima tinkamų pakaitinių medžiagų;
4.3 jų nedraudžiama naudoti vartojimo 
prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH).

4.3 jų nedraudžiama naudoti vartojimo 
prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH).

Žaislai, kurių sudėtyje yra medžiagų arba 
preparatų, kurie klasifikuojami kaip 1 ir 2 
kategorijų kancerogeninės, mutageninės 
arba toksiškos reprodukcijai medžiagos ir 
kurie, pateikus prašymą, bus įvertinti 
atitinkamo mokslinio komiteto, gali būti 
teikiami į rinką 2 metus po šios direktyvos 
įsigaliojimo ir tol, kol bus priimtas 
sprendimas. 
Sprendimą pakeisti IIa priede pateiktą 1 ir 
2 kategorijų kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, aptariamų šiame straipsnyje, 
sąrašą priima Komisija pagal 45 
straipsnio 2 dalį.

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

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

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip autorizacijos procedūra pagal REACH reglamentą, kurioje ypač atsižvelgiama 
į 1 ir 2 kategorijų kancerogenines, mutagenines arba toksiškas reprodukcijai medžiagas, 
pakeitimu siekiama, kad uždraudžiama būtų priklausomai nuo baigiamojo laikotarpio 
išskirtiniais atvejais, kai pateukiami prašymai dėl išimčių.
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Pakeitimas 312
Anna Hedh

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

Išbraukta.

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

Siūlomos bendros išimtys gali labai susilpninti uždraudimą. Šiame pasiūlyme neatrodo, kad 
kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos yra uždraustos, net 
jeigu jų naudojimui taikomos tam tikros sąlygos. Todėl mes siūlytume nuoseklesnį 
uždraudimą. Apskritai yra įmanoma gaminti daiktus be šių medžiagų. Išimtys turėtų būti 
taikomos tik tais atvejais, kai kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos yra neišvengiamos ir pavojus gali būti laikomas nedideliu. Pavyzdžiais gali būti į 
kapsulę įdėtos elektros detalės, monomerai plastmasėje ir nikelis nerūdijančiame pliene. 
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Pakeitimas 313
Eva-Britt Svensson

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

Išbraukta.

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. 
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Pakeitimas 314
Olle Schmidt

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

Išbraukta.

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

Pakeitimas 315
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos, draudžiama naudoti žaisluose.

Or. en

Pagrindimas

Neleistinos jokios išimtys. Kancerogeninės ir visos kitos cheminės medžiagos niekada 
neturėtų būti leidžiamos naudoti žaisluose, nes net mažiausios jų dozės yra itin pavojingos 
vaikų sveikatai. 

Pakeitimas 316
Wolfgang Bulfon

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

4. Medžiagų ir preparatų, kurie remiantis 
Direktyva 67/548/EEB klasifikuojami kaip 
1 ir 2 kategorijų kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos, negalima naudoti žaisluose.

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 
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metus nuo sprendimo priėmimo dienos 
remiantis 45 straipsnio 2 dalimi.

Or. de

Pagrindimas

1 ir 2 kategorijų kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai medžiagų 
naudojimas žaisluose turėtų būti uždraustas be jokių išimčių.

Pakeitimas 317
Heide Rühle

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

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

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sustiprinti žaislų saugą taikant atsargumo principą nėra prasmės 1, 2 ir 3 kategorijų 
kancerogenines, mutagenines arba toksiškas reprodukcijai medžiagas traktuoti skirtingai.  

Pakeitimas 318
Emmanouil Angelakas

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 

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

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; 

4.1 žaislų gamintojas atitinkamam 
moksliniam komitetui pateikia prašymą 
dėl konkretaus žaislo kartu su konkrečių 
kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų, esančių 
tame žaisle, poveikio naudotojui 
įvertinimo ataskaita;

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

4.2 atitinkamas mokslinis komitetas 
kiekvienu konkrečiu atveju 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;

4.3. jų nedraudžiama naudoti vartojimo 
prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH).

4.3 alternatyvų analize, kurią atitinkamas 
mokslinis komitetas įvertins ir patvirtins, 
patvirtinama, kad neturima tinkamų 
pakaitinių medžiagų;
4.4 jų nedraudžiama naudoti vartojimo 
prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH).
Komisija šios direktyvos … priede 
paskelbia medžiagų ar preparatų ir 
atitinkamų žaislų, kuriems netaikomi II 
PRIEDO III dalies 3 punkte nustatyti 
reikalavimai, sąrašą.  

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

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

Or. en

Pagrindimas

Leidimas žaisluose naudoti kancerogenines, mutagenines arba toksiškas reprodukcijai 
medžiagas gali būti suteiktas tik remiantis eksperimentiniu migracijos tyrimu, kuriuo 
įrodoma, kad medžiagos poveikis vaikui yra mažesnis nei nustatytas skaičius, kurį sudaro x% 
leistinos paros normos. Remdamasi šiais tyrimais atitinkamas mokslinis komitetas suteiks 
leidimą naudoti medžiagą nustatytomis koncentracijomis ir konkrečiam žaislui. Medžiagos, 
kurioms suteiktas leidimas, ir atitinkami žaislai gali būti įtraukti į šios direktyvos priedą, 
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kuris bus nuolat atnaujinamas.

Pakeitimas 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 4.3 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Komisija įgalioja atitinkamą mokslinį 
komitetą iš naujo įvertinti šias į IIa priedo 
sąrašą įtrauktas 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

Pakeitimas 320
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Christopher Heaton-Harris, Colm Burke

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Gamintojai gali teikti į rinką žaislus, 
kurių sudėtyje yra medžiagų, kurios 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos ir dėl kurių atitinkamam 
moksliniam komitetui remiantis 4.1 
pastraipa yra pateiktas prašymas, kol bus 
priimtas sprendimas, kaip nurodyta 45 
straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas siūlomas siekiant suderinimo su Reglamentu Nr. 1907/2006 (REACH). Nebūtų 
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jokio prieštaravimo, jei galintys pateisinti tolesnį cheminių medžiagų naudojimą ir pateikę tai 
pagrindžiančius poveikio duomenis gamintojai galėtų ir toliau tęsti gamybą laukdami 
mokslinio komiteto sprendimo. Ši nuostata būtų itin svarbi MVĮ ir nuo to priklauso mokslinio 
komiteto darbo krūvis.

Pakeitimas 321
Anna Hedh

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

Siūlomos bendros išimtys gali labai susilpninti uždraudimą. Šiame pasiūlyme neatrodo, kad 
kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos yra uždraustos, net 
jeigu jų naudojimui taikomos tam tikros sąlygos. Todėl mes siūlytume nuoseklesnį 
uždraudimą. Apskritai yra įmanoma gaminti daiktus be šių medžiagų. Išimtys turėtų būti 
taikomos tik tais atvejais, kai kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos yra neišvengiamos ir pavojus gali būti laikomas nedideliu. Pavyzdžiais gali būti į 
kapsulę įdėtos elektros detalės, monomerai plastmasėje ir nikelis nerūdijančiame pliene.
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Pakeitimas 322
Heide Rühle

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

Išimtys 3 kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai 
medžiagoms turėtų būti leidžiamos tik laikantis II priedo 3 skyriaus 4 dalies nuostatų.

Pakeitimas 323
Olle Schmidt

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 

Išbraukta.
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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).

Or. en

Pakeitimas 324
Eva-Britt Svensson

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 325
Emmanouil Angelakas

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).

5. Medžiagas, kurios klasifikuojamos kaip 
labai toksiškos, kenksmingos, 
jautrinančios, korozinės ar dirginančios 
galima naudoti žaisluose, jei šių medžiagų 
poveikis, įvertinus remiantis atitinkamais 
oficialiais Europos bandymo standartais, 
nekelia pavojaus vaikų sveikatai.

Or. en

Pagrindimas

Reikia reglamentuoti kitų žaislų gamybai naudojamų, bet ne tokių pavojiingų kaip 
kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, medžiagų naudojimą.
Šių medžiagų poveikį galima įvertinti atsižvelgiant į realų poveikį ir ilgainiui palyginant 
medžiagos x% leistinos paros normos poveikį.

Pakeitimas 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

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 

5. Nepažeidžiant 2 punkto pirmame 
sakinyje nustatytų apribojimų taikymo, 
žaisluose negali būti medžiagų, kurios 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 3 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba 
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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).

toksiškos reprodukcijai medžiagos, jei: 

i) jas uždrausta naudoti vartojimo prekėse 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH); arba
ii) 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų yra žaislų sudedamosiose dalyse 
arba dalyse, kurias vaikai gali pasiekti, 
kaip apibrėžta standarte EN 71, ir 
atitinkamas mokslinis komitetas nustatė, 
kad žaisle esanti medžiaga kelia 
nepriimtiną pavojų žmonių sveikatai, ypač 
turint omenyje jų tiesioginį poveikį. 
Sprendimas persvarstyti IIb priede 
pateiktą 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, uždraustų pagal šią nuostatą, 
sąrašą priimamas remiantis 45 straipsnio 
2 dalimi.

Or. en

Pagrindimas

12 kategorijų ir 3kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų skirtumas aiškus: daugumai 3 kategorijos kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų netaikomi tokie pat teisiniai apribojimai kaip 12 kategorijų 
kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms reprodukcijai medžiagoms. Keletas šimtų 
cheminių preparatų priskiriami 3 kategorijos kancerogeninėms, mutageninėms arba 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms ir yra aptinkami medžiagose, kurios yra naudojamos ir 
kituose gaminiuose, ir žaisluose. Siekiant apsaugoti vaikų sveikatą ir užtikrinti ES geresnio 
reglamentavimo įsipareigojimo, visų vartojimo prekių atžvilgiu reikia taikyti bendrą požiūrį.
Neuždraustos 3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos turėtų būti įtrauktos į naujo IIb priedo sąrašą. 
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Pakeitimas 327
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

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).

5. Nepažeidžiant 2 punkto pirmame 
sakinyje nustatytų apribojimų taikymo, 
žaisluose negali būti medžiagų, kurios 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 3 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, jei:

i) jas uždrausta naudoti vartojimo prekėse 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH); arba
ii) 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų yra žaislų sudedamosiose dalyse 
arba dalyse, kurias vaikai gali pasiekti, 
kaip apibrėžta standarte EN 71, ir 
atitinkamas mokslinis komitetas nustatė, 
kad žaisle esanti medžiaga kelia 
nepriimtiną pavojų žmonių sveikatai, ypač 
turint omenyje jų tiesioginį poveikį. 
Sprendimas persvarstyti IIb priede 
pateiktą 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, uždraustų pagal šią nuostatą, 
sąrašą priimamas remiantis 45 straipsnio 
2 dalimi.

Or. en

Pagrindimas

The difference between CMRs categories 1-2 and CMRs 3 has to be taken into account.  For 
widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances are 
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not subject to the same legal restrictions as CMR 1 and 2.  Hundreds of chemicals are 
categorized as CMR 3s.   Many are found in materials used to produce other consumer 
products (furnishings, domestic goods, automotive etc) as well as toys.  

For the sake of children’s health and the EU’s commitment to better regulation, a common 
approach is needed for all consumer products.  This is the purpose of REACH.

Placing unnecessary restrictions on toys, will not protect children.  It will however, 

√ unnecessarily remove many categories of toys from the market

√ threaten the viability of particularly small European toy businesses 

Pakeitimas 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

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).

5. Nepažeidžiant 2 punkto pirmame 
sakinyje nustatytų apribojimų taikymo, 
žaisluose negali būti medžiagų, kurios 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 3 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, jei: 

i) jas uždrausta naudoti vartojimo prekėse 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH); arba
ii) 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų yra žaislų sudedamosiose dalyse 
arba dalyse, kurias vaikai gali pasiekti, 
kaip apibrėžta standarte EN 71, ir 
atitinkamas mokslinis komitetas nustatė, 
kad žaisle esanti medžiaga kelia 
nepriimtiną pavojų žmonių sveikatai, ypač 
turint omenyje jų tiesioginį poveikį. 
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Sprendimas persvarstyti IIb priede 
pateiktą 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, uždraustų pagal šią nuostatą, 
sąrašą priimamas remiantis 45 straipsnio 
2 dalimi.

Or. en

Pagrindimas

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions.  Restrictions should be based on risk. The difference in 
treatment is seen in other Community legislation, including REACH which applies the 
Authorisation procedure to CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3. It would therefore 
be inconsistent with REACH – and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in 
the Toys Directive as if they pose the same levels of toxic concern.  It is therefore proposed 
that where materials have a history of safe use in industry, CMR 3 substances are allowed for 
use unless specifically banned by the scientific committee. 

Pakeitimas 329
Cristian Silviu Buşoi

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).

5. Nepažeidžiant 2 punkto pirmame 
sakinyje nustatytų apribojimų taikymo, 
žaisluose negali būti medžiagų, kurios 
remiantis Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojamos kaip 3 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, jei: 

i) jas uždrausta naudoti vartojimo prekėse 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH); arba
ii) 3 kategorijos kancerogeninių, 
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mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų yra žaislų sudedamosiose dalyse 
arba dalyse, kurias vaikai gali pasiekti jas 
naudojant kaip apibrėžta 9 straipsnio 2 
dalies pirmoje pastraipoje, ir atitinkamas 
mokslinis komitetas nustatė, kad žaisle 
esanti medžiaga kelia nepriimtiną pavojų 
žmonių sveikatai, ypač turint omenyje jų 
tiesioginį poveikį. Sprendimas pakeisti IIb 
priede pateiktą 3 kategorijos 
kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų, 
uždraustų pagal šią nuostatą, sąrašą 
priimamas remiantis 45 straipsnio 2 
dalimi.

Or. en

Pakeitimas 330
Małgorzata Handzlik

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).

5. Medžiagos ir preparatai, kurie remiantis 
Direktyvos 67/548/EEB I priedu
klasifikuojami kaip 3 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos, 
uždraudžiami naudoti žaisluose priėmus 
sprendimą kaip nurodyta 45 straipsnio 2 
dalyje ir įtraukiami į IIb priedo sąrašą, tik
jeigu jų buvimą žaisluose įvertina 
atitinkamas mokslinis komitetas ir nustato, 
kad visų pirma atsižvelgiant į jų poveikį, jie 
kelia pavojų žmonių sveikatai, arba jeigu 
jie uždrausti naudoti vartojimo prekėse 
pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
(REACH). 

Or. en
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Pagrindimas

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are.  The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3.  It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern.  

Where the materials have had a history of safe use in industry, CMRs 3 should be allowed for 
use unless specifically banned by the Scientific Committee.

Pakeitimas 331
Gary Titley

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).

5. Medžiagas ir preparatus, kurie remiantis 
Direktyva 67/548/EEB klasifikuojami kaip 
3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės 
arba toksiškos reprodukcijai medžiagos, 
galima naudoti žaisluose, jeigu jie 
neišsiskiria arba jų yra atskirose žaislo 
detalėse ar dalyse, kurių vaikai negali 
fiziškai pasiekti, kai žaislai naudojami 
laikantis 9 straipsnio 2 dalies nuostatų, 
arba įvykdomi šie reikalavimai:

5.1. 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 
5.2 jų nedraudžiama naudoti vartojimo 
prekėse pagal Reglamentą (EB) Nr. 
1907/2006 (REACH).

Or. en
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Pakeitimas 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

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).

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). IIb priede pateikiamas 
uždraustų 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų sąrašas.

Or. en

Pakeitimas 333
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Gamintojams gali teikti į rinką žaislus, 
kurių sudėtyje yra medžiagų, kurios 
remiantis Direktyva 67/548/EEB 
klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos ir dėl kurių yra pateiktas 
prašymas, kol bus priimtas sprendimas. 

Or. en
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Pakeitimas 334
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių 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,
(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,

Žaisluose neturi būti jokių kvapiųjų 
medžiagų: 
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(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,
(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.
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Or. en

Pagrindimas

Įrodyta, kad dauguma kvapiųjų medžiagų sukelia alerginį poveikį. Kadangi dar nėra 
parengtas kvapiųjų medžiagų, kurios sukelia alerginį poveikį, sąrašas, reikėtų taikyti 
atsargumo priemones. Pagal būsimą CLP reglamentą atliekant tyrimus greitai bus gauta 
daugiau informacijos apie ištirtas ir alerginį poveikį turinčiomis arba neturinčiomis 
pripažintas medžiagas.

Pakeitimas 335
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių 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,

Žaisluose neturi būti jokių kvapiųjų 
medžiagų: 
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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,
(11) citronelolis,
(12) kumarinas,
(13) eugenolis,
(14) farnezolis,
(15) geraniolis,
(16) heksilcinamono aldehidas,
(17) hidroksicitronelalis,
(18) hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarboksaldehidas,
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(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

Kvapiosios medžiagos sukelia vaikams alergiją, todėl turėtų būti draudžiama dėti šių 
medžiagų į žaislus.

Pakeitimas 336
Eva-Britt Svensson

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių 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,

7. Žaisluose neturi būti alerginių kvapiųjų 
medžiagų.
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(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,
(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,
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(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) 
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.

Pakeitimas 337
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių alerginių 
kvapiųjų medžiagų:

(1) didžiojo debesylo (Inula helenium),

7. Žaisluose galima naudoti tik tas 
kvapiąsias medžiagas, kurios pagal 
Reglamentą dėl medžiagų ir mišinių 
klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo 
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(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,
(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.

laikomos nesukeliančiomis alergijos.
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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,
(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
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Pakeitimas 338
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių 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,
(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,

7. Žaisluose galima naudoti tik tas 
kvapiąsias medžiagas, kurios pagal 
Reglamentą dėl medžiagų ir mišinių 
klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo 
laikomos nesukeliančiomis alergijos.



AM\744156LT.doc 167/199 PE412.121v02-00

LT

(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,
(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.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal būsimą Reglamentą dėl medžiagų ir mišinių klasifikacijos, ženklinimo ir pakavimo 
(CLP reglamentą) atliekant tyrimus bus gauta patikimos informacijos apie ištirtas ir alerginio 
poveikio neturinčiomis pripažintas medžiagas. Žaislų saugos direktyvoje pateikus nuorodą į šį 
reglamentą nebebūtų poreikio atlikti papildomą kvapiųjų medžiagų mokslinį įvertinimą.
Siekdami aukšto saugos lygio tikslų mes siūlome, kad būtų leidžiamos tik alerginio poveikio 
neturinčiomis pripažintos kvapiosios medžiagos.

Pakeitimas 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja 
Weisgerber, Andreas Schwab

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių 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,

7. Žaisluose neturi būti šių 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,
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(22) 4-etoksi-fenolio,
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio,
(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).

(22) 4-etoksi-fenolio,
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalenolio,
(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).
(39) ambreto muskuso,

(40) 4-fenil-3-buten-2-ono,
(41) amilcinamalio,
(42) amilcinamilo alkoholio,
(43) benzilo alkoholio,

(44) benzilsalicilato,
(45) cinamilo alkoholio,
(46) cinamalio,
(47) citralio,
(48) kumarino,
(49) eugenolio,
(50) geraniolio,
(51) hidroksicitronelalio,
(52) Hidroksimetilpentilciklo 
heksenkarboksaldehido
(53) izoeugenolio,

Tačiau leidžiami šių medžiagų likučiai, jei 
jie yra techniškai neišvengiami, laikantis 

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

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,
(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.

(1) anizilo alkoholis,
(2) benzilbenzoatas,
(3) benzilcinamatas,
(4) citronelolis,
(5) farnezolis,
(6) heksilcinamono aldehidas,

(7) lilial, 
(8) d-limonenas, 
(9) linalolis,
(10) metilheptinkarbonatas,
(11) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-onas,
(12) sodinių briedragių ekstraktai,

(13) sėleninių briedragių ekstraktai.

Or. en

Pagrindimas

Scientific reports show that there are 40 forbidden fragrances. These are contained in the list 
of banned fragrances in the Proposal on the safety of toys with the exception of 2 substances. 
These 2 substances (= musk ambrette and 4 phenyl-3-buten-2-one) which have been 
considered as allergenic by the SCCNFP in 2003 were not included in the list of the TSD and 
need to be added. It is also appropriate to ban13 fragrances that are subject to labelling in 
the Commission's Proposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance 
chemicals are most frequently reported as contact allergens.
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Pakeitimas 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių 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,
(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),

7. Žaisluose neturi būti šių uždraustų
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,
(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),
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(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,
(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,

(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, ant pakuotės 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,
(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,
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(26) sėleninių briedragių ekstraktai. (26) sėleninių briedragių ekstraktai.

Or. en

Pakeitimas 341
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punkto 1 pastraipa 

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7.7. Žaisluose neturi būti šių 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,
(24) 7-metoksikumarino,
(25) 4-metoksifenolio,
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono,
(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono,

7.7. Žaisluose neturi būti šių 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,
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-buten-2-ono,
(27) 1-(p-metoksifenil)-3-penten-1-ono,
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(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).

(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) neperdirbto Peru balzamo 
(Myroxylonpereirae Klotzsch) eksudato,
(36) 2-pentiliden-cikloheksanono,
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatrien-2-
ono,
(38) verbenų eterinio aliejaus (Lippia 

citriodora Kunth).

Or. fr

Pagrindimas

Šiame pakeitime išbraukiama sąvoka „alerginis“. Šiame sąraše pateikiamos žaliavos 
nebūtinai yra alerginės.

Pakeitime taip pat pateikiamos tikslesnės nuorodos į tam tikras ekstrakcijos rūšis, kadangi 
tekste buvo atsiradę nedidelių klaidų. Bendrai kalbant, žaidimai arba žaislai, kuriuos 
naudojant kvapiosios medžiagos gali kontaktuoti su oda, turėtų atitikti arba Kosmetikos 
direktyvos nuostatas, arba žemės ūkio ir maisto standartus.

Pakeitimas 342
Jacques Toubon

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:

(1) amilcinamalis,
(2) amilcinamilo alkoholis,
(3) anizilo alkoholis,
(4) benzilo alkoholis,

Ant pakuočių arba žaislų ar žaidimų1 

instrukcijose turi būti nurodytos šios 
alerginės kvapiosios medžiagos, jeigu jų 
jeigu jų koncentracija viršija 0,01 % masės:

(1) amilcinamalis,
(2) amilcinamilo alkoholis,
(3) anizilo alkoholis,
(4) benzilo alkoholis,
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(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) 
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.

(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) 
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.

1 Tokiems žaislams priskiriami, pvz., 
iškvėpintos lėlės, modeliavimo pastos, 
ugdomieji žaidimai ir žaislai, dailės 
rinkiniai ir moksliniai rinkiniai.

Or. fr

Pagrindimas

Aptariamų molekulių randama daugelyje natūralių eterinių aliejų. Jos gali sukelti odos 
alergiją nedideliam skaičiui asmenų. Taigi svarbu, kad būtų galima ant tam tikrų žaislų ar 
žaidimų etikečių, jei gaminys nesupakuotas, arba ant jų pakuotės arba jų naudojimo 
instrukcijose nurodyti, jog juose yra šių medžiagų.

Visos šios alerginės molekulės kenkia tik odai, todėl nebūtina jų nurodyti ant konditerijos 
gaminių arba virtuvės rinkinių, arba ant žaidimų, kuriuos naudojant šių molekulių tiesioginis 
poveikis yra neįmanomas.
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Pakeitimas 343
Wolfgang Bulfon

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Negalima viršyti toliau nurodytų 
žaisluose ar jų sudėtinėse dalyse, kurias 
vaikai gali pasiekti žaisdami, esamų 
bendrų koncentracijų, kaip nurodyta 9 
straipsnio 2 dalyje:

Or. de

Pagrindimas

Siekiant apriboti poveikį ir sudaryti sąlygas patikrinimui, lentelėje nurodyti kiekiai turėtų 
atspindėti bendrą aptariamų medžiagų koncentraciją skaičiuojant miligramais vienam žaislų 
kilogramui.

Pakeitimas 344
Jacques Toubon

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Siekiant apsaugoti vaikų sveikatą jiems 
naudojant žaislus leistina paros dozė 
(LPD) neturi viršyti šių verčių:

Elementas mg/kg 
sausoje, 
trapioje, 
miltelių 
pavidalo 

ar 
lanksčioj
e žaislo 

medžiago
je

mg/kg 
skystoje 

ar 
lipnioje 
žaislo 

medžiag
oje

Elementas LPD (mg vienam vaiko 
masės kilogramui per 

dieną)
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Aliuminis 5625 1406
Stibis 45 11.3 Stibis 6

Arsenas 7.5 1.9 arseno, 1
Baris 4500 1125 Baris 600

Boras 1200 300 Boras 160

Kadmis 3.8 0.9 kadmio, 0.5
Chromas 
(III)

37.5 9.4 Chromas 5

Chromas 
(VI)

0.04 0.01

Kobaltas 10.5 2.6

Varis 622.5 156

Švinas 27 6.8 Švinas 3.6
Manganas 1200 300 Manganas 160

Gyvsidabri
s

15 3.8 Gyvsidabris 2

Nikelis 75 18.8 Nikelis 10
Selenas 37.5 9.4 Selenas 5

Stroncis 4500 1125
Alavas 15000 3750 Alavas 2000

Alavas 
organiniu
ose 
junginiuos
e

1.9 0.5

Cinkas 3750 938 Cinkas 500

„Leistina paros dozė “  didžiausias 
sveikatai nekenkiantis elemento kiekis, 
kurį vaikas gali nuryti, skaičiuojant 
vienam vaiko masės kilogramui.

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.

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.

Or. fr
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Pagrindimas

Only bioavailability values or the tolerable daily dose (mg / kg of the child's weight / day) 
enable standardisation authorities to determine the most suitable measuring techniques in the 
light of scientific and technical knowledge. 

The migration values stated do not accord with the guidelines given in the RIVM report. 

The Commission has listed 19 elements. We consider six of them to be inappropriate: there is 
no point, during extraction, in separating chromium III from chromium VI and organic tin 
from tin.

It would be inappropriate to expect a toy to contain copper, aluminium, strontium and cobalt.

Pakeitimas 345
Heide Rühle

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8 punkto lentelė

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

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

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

Elementas mg/kg 
sausoje, 
trapioje,
miltelių 

pavidalo ar
lanksčioje 

žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar 

lipnioje
žaislo 

medžiagoje

Elementas mg/kg 
sausoje, 
trapioje,
miltelių 

pavidalo ar
lanksčioje 

žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar 

lipnioje
žaislo 

medžiagoje

Aliuminis 5625 1406 Aliuminis 5625 1406
Stibis 45 11.3 Stibis 45 11.3
Arsenas 7.5 1.9
Baris 4500 1125 Baris 4500 1125
Boras 1200 300 Boras 1200 300
Kadmis  3.8 0.9
Chromas 
(III) 

37.5 9.4 Chromas 
(III) 

37.5 9.4
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Chromas 
(VI) 

0.04 0.01

Kobaltas 10.5 2.6 Kobaltas 10.5 2.6
Varis 622.5 156 Varis 622.5 156
Švinas 27 6.8
Manganas 1200 300 Manganas 1200 300
Gyvsidabris 15 3.8
Nikelis 75 18.8 Nikelis 75 18.8
Selenas 37.5 9.4 Selenas 37.5 9.4
Stroncis 4500 1125 Stroncis 4500 1125
Alavas 15000 3750 Alavas 15000 3750
Alavas 
organiniuos
e 
junginiuose 

1.9 0.5

Cinkas 3750 938 Cinkas 3750 938

Or. en

Pagrindimas

Arsenas, kadmis, švinas, chromas (VI), gyvsidabris ir alavas organiniuose junginiuose yra 
itin toksiškos medžiagos ir turėtų būti visiškai uždraustos naudoti žaisluose. 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 yra uždraustas naudoti dažuose ir medienos 
apdorojimo priemonėse (taikomos tam tikros išimtys). Alavas organiniuose junginiuose yra 
uždraustas kaip biocidas. Nėra jokios abejonės, kad šios medžiagos negali būti naudojamos 
žaisluose.

Pakeitimas 346
Eva-Britt Svensson

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

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

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

sausoje, 
trapioje,
miltelių 

pavidalo ar
lanksčioje 

žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar 

lipnioje
žaislo 

medžiagoje

Elementas mg/kg 
sausoje, 
trapioje,
miltelių 

pavidalo ar
lanksčioje 

žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar 

lipnioje
žaislo 

medžiagoje

Aliuminis 5625 1406 Aliuminis 5625 1406
Stibis 45 11.3 Stibis 45 11.3
Arsenas 7.5 1.9
Baris 4500 1125 Baris 4500 1125
Boras 1200 300 Boras 1200 300
Kadmis  3.8 0.9
Chromas 
(III) 

37.5 9.4 Chromas 
(III) 

37.5 9.4

Chromas 
(VI) 

0.04 0.01

Kobaltas 10.5 2.6 Kobaltas 10.5 2.6
Varis 622.5 156 Varis 622.5 156
Švinas 27 6.8
Manganas 1200 300 Manganas 1200 300
Gyvsidabris, 15 3.8
Nikelis 75 18.8 Nikelis 75 18.8
Selenas 37.5 9.4 Selenas 37.5 9.4
Stroncis 4500 1125 Stroncis 4500 1125
Alavas 15000 3750 Alavas 15000 3750
Alavas 
organiniuose 
junginiuose. 

1.9 0.5 Alavas 
organiniuose 
junginiuose.

1.9 0.5

Cinkas 3750 938 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.

Išbraukta.

Or. en
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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 347
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

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

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

Elementas mg/kg 
sausoje, 
trapioje,
miltelių 

pavidalo ar
lanksčioje 

žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar 

lipnioje
žaislo 

medžiagoje

Elementas mg/kg 
sausoje, 
trapioje,
miltelių 

pavidalo ar
lanksčioje 

žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar 

lipnioje
žaislo 

medžiagoje

Aliuminis 5625 1406 Aliuminis 5625 1406
Stibis 45 11.3 Stibis 45 11.3
Arsenas 7.5 1.9
Baris 4500 1125 Baris 4500 1125
Boras 1200 300 Boras 1200 300
Kadmis  3.8 0.9
Chromas 
(III) 

37.5 9.4 Chromas 
(III) 

37.5 9.4

Chromas 
(VI) 

0.04 0.01

Kobaltas 10.5 2.6 Kobaltas 10.5 2.6
Varis 622.5 156 Varis 622.5 156
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Švinas 27 6.8
Manganas 1200 300 Manganas 1200 300
Gyvsidabris 15 3.8
Nikelis 75 18.8 Nikelis 75 18.8
Selenas 37.5 9.4 Selenas 37.5 9.4
Stroncis 4500 1125 Stroncis 4500 1125
Alavas 15000 3750 Alavas 15000 3750
Alavas 
organiniuose 
junginiuose. 

1.9 0.5 Alavas 
organiniuose 
junginiuose.

1.9 0.5

Cinkas 3750 938 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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Some of these metals are CMR substances. The migration limits  should not be used to exempt 
metals with CMR-properties from the ban, but they should be used to further limit the risks. 
This needs to be clarified. The most dangerous metals should be banned for use in toys. EU-
manufacturers to not use mercury in toys, but imported toys have contained the substance in 
some unfortunate cases. A ban on mercury in toys would lead to more equal terms for 
imported toys and toys manufactured in the EU. Also the other heavy metals deleted in the 
amendment are recognised as having serious health effects and are prohibited in the RoHS-
directive 2002/95/EC and the ELV-Directive 2000/53/EC. The last paragraph enables too 
wide exemptions from the CMR ban. 

Pakeitimas 348
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8 punktas

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

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

Elementas mg/kg 
sausoje, 
trapioje,
miltelių 

pavidalo ar
lanksčioje 

žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar 

lipnioje
žaislo 

medžiagoje

Elementas mg/kg 
sausoje, 
trapioje,
miltelių 

pavidalo ar
lanksčioje 

žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar 

lipnioje
žaislo 

medžiagoje

Aliuminis 5625 1406 Aliuminis 5625 1406
Stibis 45 11.3 Stibis 45 11.3
Arsenas 7.5  1.9 Arsenas 7.5 1.9
Baris 4500 1125 Baris 4500 1125
Boras 1200 300 Boras 1200 300
Kadmis  3.8 0.9
Chromas 
(III) 

37.5 9.4 Chromas 
(III) 

37.5 9.4

Chromas 
(VI) 

0.04 0.01

Kobaltas 10.5 2.6 Kobaltas 10.5 2.6
Varis 622.5 156 Varis 622.5 156
Švinas 27 6.8
Manganas 1200 300 Manganas 1200 300
Gyvsidabris 15 3.8
Nikelis 75 18.8 Nikelis 75 18.8
Selenas 37.5 9.4 Selenas 37.5 9.4
Stroncis 4500 1125 Stroncis 4500 1125
Alavas 15000 3750 Alavas 15000 3750
Alavas 
organiniuose 
junginiuose. 

1.9 0.5 Alavas 
organiniuose 
junginiuose.

1.9 0.5

Cinkas 3750 938 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 

Išbraukta.
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straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje.

Or. en

Pakeitimas 349
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

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

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

Elementas mg/kg 
sausoje, 
trapioje,
miltelių 

pavidalo ar
lanksčioje 

žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar 

lipnioje
žaislo 

medžiagoje

Elementas mg/kg 
sausoje, 
trapioje,
miltelių 

pavidalo ar
lanksčioje 

žaislo 
medžiagoje

mg/kg
skystoje ar 

lipnioje
žaislo 

medžiagoje

Aliuminis 5625 1406 Aliuminis 5625 1406
Stibis 45 11.3 Stibis 45 11.3
Arsenas 7.5  1.9
Baris 4500 1125 Baris 4500 1125
Boras 1200 300 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 Varis 622.5 156
Švinas 27 6.8
Manganas 1200 300 Manganas 1200 300
Gyvsidabris 15 3.8
Nikelis 75 18.8
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Selenas 37.5 9.4 Selenas 37.5 9.4
Stroncis 4500 1125 Stroncis 4500 1125
Alavas 15000 3750 Alavas 15000 3750
Alavas 
organiniuos
e 
junginiuose. 

1.9 0.5

Cinkas 3750 938 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.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Kai kurie iš šių metalų yra žinomi kaip kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos 
reprodukcijai medžiagos. Išsiskyrimo ribinių verčių nereikėtų naudoti siekiant 
kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai savybių turinčius metalus pašalinti 
iš uždraustųjų sąrašo, tačiau šias vertes reikėtų naudoti siekiant toliau mažinti pavojų. Tai 
reikia išaiškinti. Mums atrodo, kad esama pakankamai argumentų norint uždrausti naudoti 
žaisluose pačius pavojingiausius metalus, ypač gyvsidabrį. Nėra žinių, kad ES gamintojai 
gamindami žaislus naudotų gyvsidabrį, tačiau, deja, kai kuriais atvejais importuotų žaislų 
sudėtyje buvo aptikta šios medžiagos. Siūlome, kad paskutinė pastraipa būtų išbraukta, 
kadangi ją palikus sudaroma galimybė praplėsti draudimo naudoti CMR medžiagas išimčių 
sąrašą.

Pakeitimas 350
Heide Rühle

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

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Elementai, kuriuos draudžiama naudoti 
žaislams ar jų sudėtinėms dalims:
(1) arsenas,
(2) kadmis,
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(3) chromas (IV),
(4) švinas,
(5) gyvsidabris,
(6) alavas organiniuose junginiuose.

Or. en

Pagrindimas

Arsenas, kadmis, švinas, chromas (VI), gyvsidabris ir alavas organiniuose junginiuose yra 
itin toksiškos medžiagos ir turėtų būti visiškai uždraustos naudoti žaisluose. 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 yra uždraustas naudoti dažuose ir medienos 
apdorojimo priemonėse (taikomos tam tikros išimtys). Alavas organiniuose junginiuose yra 
uždraustas kaip biocidas. Nėra jokios abejonės, kad šios medžiagos negali būti naudojamos 
žaisluose.

Pakeitimas 351
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 8a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

8a) Specialūs reikalavimai priimami dėl 
žaislų, skirtų dėti į burną, arba jų dalių, 
neatsižvelgiant į vaikų, kuriems jie skirti, 
amžiaus grupę, remiantis maisto pakuotei 
taikomais reikalavimais, kaip nustatyta 
2004 m. spalio 27 d. Europos Parlamento 
ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 
1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų 
liestis su maistu, ir su tuo susijusios 
specialios priemonės, taikomos 
konkrečioms medžiagoms. Šie 
reikalavimai priimami remiantis 
kompetentingo mokslinio komiteto 
nuomone ir 45 straipsnio 2 dalyje 
numatytu sprendimu ir atsižvelgiant į 
žaislų ir medžiagų, kurie liečiasi su 
maistu, skirtumus.
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Or. el

Pakeitimas 352
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIa priedo antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
Medžiagų ir preparatų, kurie remiantis 
Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojami kaip 1 ir 2 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos ir 
kuriems atitinkamas mokslinis komitetas 
pritaikė išimtį atlikus įvertinimą pagal II 
priedo III dalies 4 punktą, sąrašas.

Or. en

Pagrindimas

Panašiai kaip autorizacijos procedūra pagal REACH reglamentą, kurioje ypač atsižvelgiama 
į 1 ir 2 kategorijų kancerogenines, mutagenines arba toksiškas reprodukcijai medžiagas, 
pakeitimu siekiama, kad uždraudžiama būtų priklausomai nuo baigiamojo laikotarpio 
išskirtiniais atvejais, kai pateikiami prašymai dėl išimčių.

Pakeitimas 353
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIa priedo antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
1 ir 2 kategorijų kancerogeninių, 

mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, kurioms netaikomas draudimas 

pagal II priedo III dalies 3 punktą, 
sąrašas
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Or. en

Pagrindimas

Taip reikia pagal pakeitimą 6: II priedo III dalies 4.2 punktas: CHEMINĖS SAVYBĖS: 1 ir 2 
kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos.

Pakeitimas 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIa priedo antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
1 ir 2 kategorijų kancerogeninių, 

mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų ir preparatų, kuriems 

netaikomas draudimas pagal II priedo III 
dalies 3 punktą, sąrašas

Or. en

Pakeitimas 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIa priedo antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
1 ir 2 kategorijų kancerogeninių, 

mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, kurioms netaikomas draudimas 

pagal II priedo III dalies 3 punktą, 
sąrašas

Or. en
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Pakeitimas 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIa priedo antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIa priedas
1 ir 2 kategorijų kancerogeninių, 

mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 
medžiagų, kurioms netaikomas draudimas 

pagal II priedo III dalies 3 punktą, 
sąrašas

Or. en

Pagrindimas

Taip reikia pagal pakeitimą XY: II priedo III dalies 4.2 punktas: CHEMINĖS SAVYBĖS: 1 ir 
2 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos.

Pakeitimas 357
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIb priedo antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIb priedas
Medžiagų arba preparatų, kurie remiantis 
Direktyvos 67/548/EEB I priedu 
klasifikuojami kaip 3 kategorijos 
kancerogeninės, mutageninės arba 
toksiškos reprodukcijai medžiagos ir kurie 
yra uždrausti pagal IIpriedo III dalies 5 
punktą, sąrašas.

Or. en

Pagrindimas

For widely accepted scientific and regulatory reasons, the large number of CMR 3 substances 
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are not subject to legal restrictions in the same way that CMR 1 and 2 substances are.  The 
emphasis on showing a risk is even more important. The difference in treatment is seen in 
other Community legislation, including REACH which applies the Authorisation procedure to 
CMRs 1 and 2 substances but not to CMRs 3.  It would therefore be inconsistent with REACH 
– and unprecedented – to equate CMRs 3 with CMRs 1 and 2 in the Toys Directive as if they 
pose the same levels of toxic concern. Where the materials have had a history of safe use in 
industry, CMRs 3 should be allowed for use unless specifically banned by the Scientific 
Committee.

Pakeitimas 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou 

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIb priedo antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIb priedas
Uždraustų 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 

medžiagų ir preparatų sąrašas. 

Or. en

Pakeitimas 359
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIb priedo antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIb priedas
Uždraustų 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 

medžiagų sąrašas.

Or. en

Pagrindimas

Taip reikia pagal pakeitimą 7: II priedo III dalies 5ii punktas: CHEMINĖS SAVYBĖS: 3 
kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos.
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Pakeitimas 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIb priedo antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

IIb priedas
Uždraustų 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 

medžiagų sąrašas.

Or. en

Pakeitimas 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini 

Pasiūlymas dėl direktyvos
IIb priedo antraštė (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

. IIb priedas
Uždraustų 3 kategorijos kancerogeninių, 
mutageninių arba toksiškų reprodukcijai 

medžiagų sąrašas.

Or. en

Pagrindimas

Taip reikia pagal pakeitimą XY: II priedo III dalies 5ii punktas: CHEMINĖS SAVYBĖS: 3 
kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos.
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Pakeitimas 362
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

20 straipsnyje nurodyti techniniai 
dokumentai, kiek tai susiję su vertinimu, 
visų pirma turi apimti:

20 straipsnyje nurodyti techniniai 
dokumentai, kiek tai susiję su vertinimu,
visų pirma turi apimti:

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

(a) išsamų konstrukcijos ir gamybos 
aprašą, įskaitant žaisle esančių sudedamųjų 
dalių ir medžiagų sąrašą ir išsamią 
informaciją apie cheminę žaislo sudėtį 
arba medžiagas, naudotas gaminant 
žaislą, ir kiekvienos medžiagos, naudotos 
žaisle arba jo dalyje, kiekį. 

Or. el

Pakeitimas 363
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
IV priedo 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(a) išsamų konstrukcijos ir gamybos 
aprašą, įskaitant žaisle esančių sudedamųjų 
dalių ir medžiagų sąrašą ir išsamią 
informaciją apie cheminę žaislo sudėtį 
arba medžiagas, naudotas gaminant 
žaislą, ir kiekvienos medžiagos, naudotos 
žaisle arba jo dalyse, kiekį;

Or. en

Pagrindimas

Saugos duomenų lapuose pateikiama nepakankama informacija apie cheminę žaislų sudėtį.
Techniniuose dokumentuose turėtų būti pateikiama daugiau informacijos, pvz., kiekybinė 
informacija apie žaisluose naudotas chemines medžiagas.  
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Pakeitimas 364
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo A dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi žodžių junginiais arba piktograma 
perteikiami perspėjimai turi būti 
pradedami žodžių „Įspėjimas“.

Or. en

Pagrindimas

Kad naudotojui būtų aišku, jog tekstas susijęs su sauga, ir norint atkreipti tinkamą dėmesį į 
pranešimą, visi perspėjimai turėtų būti pradedami žodžių „Įspėjimas“. Tai ypač taikytina 
piktogramomis perteikiamiems perspėjimams.

Pakeitimas 365
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo A dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi žodžių junginiais arba piktograma 
perteikiami perspėjimai turi būti 
pradedami žodžių „Įspėjimas“.

Or. en
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Pakeitimas 366
Charlotte Cederschiöld

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo A dalies 1a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visi žodžių junginiais arba piktograma 
perteikiami perspėjimai turi būti 
pradedami žodžių „Įspėjimas“. 

Or. en

Pagrindimas

Kad naudotojui būtų aišku, jog tekstas susijęs su sauga, ir norint atkreipti tinkamą dėmesį į 
pranešimą, visi perspėjimai turėtų būti pradedami žodžių „Įspėjimas“. Tai ypač taikytina 
piktogramomis perteikiamiems perspėjimams.   

Pakeitimas 367
Anna Hedh

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant žaislų, kurie galėtų būti pavojingi 
vaikams iki 36 mėnesių, turi būti nurodytas 
įspėjimas, pavyzdžiui: „Įspėjimas: netinka 
vaikams iki 36 mėnesių“ arba „Įspėjimas: 
netinka vaikams iki 3 metų“, arba žodis 
„Įspėjimas“ ir šis paveiksliukas:

1. Ant žaislų, kurie galėtų būti pavojingi 
vaikams iki 36 mėnesių, turi būti nurodytas 
įspėjimas, pavyzdžiui: „Įspėjimas: netinka 
vaikams iki 36 mėnesių“ arba „Įspėjimas: 
netinka vaikams iki 3 metų“, arba žodis 
„Įspėjimas“ ir šis paveiksliukas:

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

Kartu su įspėjimais turi būti trumpai 
nurodytas konkretus pavojus – jis gali būti 
nurodytas ir naudojimo instrukcijoje.
Toks įspėjimas negali būti naudojamas 
žaislams, kurie pagal savo funkcijas, 
matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 
36 mėnesių. Ypač minkšti žaislai yra 
laikomi žaislais, skirtais vaikams iki 36 
mėnesių.

Ši nuostata netaikoma žaislams, kurie Ši nuostata netaikoma žaislams, kurie 
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pagal savo paskirtį, matmenis, požymius, 
savybes ar kitokiu neginčijamu pagrindu 
yra akivaizdžiai netinkami vaikams iki 36 
mėnesių.

pagal savo paskirtį, matmenis, požymius, 
savybes ar kitokiu neginčijamu pagrindu 
yra akivaizdžiai netinkami vaikams iki 36 
mėnesių.

Or. en

Pagrindimas

Įspėjimais dėl smulkių dalių šiuo metu piktnaudžiaujama ir žaislai, kurie iš tikrųjų yra skirti 
mažiems vaikams, būna su įspėjimu siekiant įteisinti smulkių dalių, kuriomis maži vaikai gali 
užspringti, naudojimą. Ypač minkštuose žaisluose, pvz., pliušiniuose meškiukuose ir minkštose 
lėlėse, niekad neturėtų būti naudojamos smulkios, palaidos dalys, nes jomis gali žaisti vaikai 
nepaisant gamintojo sumanymo.

Pakeitimas 368
Olle Schmidt

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Ant žaislų, kurie galėtų būti pavojingi 
vaikams iki 36 mėnesių, turi būti nurodytas 
įspėjimas, pavyzdžiui: „Įspėjimas: netinka 
vaikams iki 36 mėnesių“ arba „Įspėjimas: 
netinka vaikams iki 3 metų“, arba žodis 
„Įspėjimas“ ir šis paveiksliukas:

1. Ant žaislų, kurie galėtų būti pavojingi 
vaikams iki 36 mėnesių, turi būti nurodytas 
įspėjimas, pavyzdžiui: „Įspėjimas: netinka 
vaikams iki 36 mėnesių“ arba „Įspėjimas: 
netinka vaikams iki 3 metų“, arba žodis 
„Įspėjimas“ ir šis paveiksliukas:

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

Kartu su įspėjimais turi būti trumpai 
nurodytas konkretus pavojus – jis gali būti 
nurodytas ir naudojimo instrukcijoje.
Toks įspėjimas negali būti naudojamas 
žaislams, kurie pagal savo funkcijas, 
matmenis ir savybes yra skirti vaikams iki 
36 mėnesių. Ypač minkšti žaislai yra 
laikomi žaislais, skirtais vaikams iki 36 
mėnesių.

Ši nuostata netaikoma žaislams, kurie 
pagal savo paskirtį, matmenis, požymius, 
savybes ar kitokiu neginčijamu pagrindu 
yra akivaizdžiai netinkami vaikams iki 36 
mėnesių.

Ši nuostata netaikoma žaislams, kurie 
pagal savo paskirtį, matmenis, požymius, 
savybes ar kitokiu neginčijamu pagrindu 
yra akivaizdžiai netinkami vaikams iki 36 
mėnesių.

Or. en
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Pakeitimas 369
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Pačiūžos, riedučiai, vienaeiliai 
riedučiai, riedlentės, motoroleriai ir 
vaikiški žaisliniai dviračiai

5. Pačiūžos, riedučiai, vienaeiliai 
riedučiai, riedlentės, motoroleriai ir 
vaikiški žaisliniai dviračiai

Jei šie žaislai skirti parduoti kaip žaislai, 
ant jų turi būti nurodytas toks užrašas:

Jei šie žaislai skirti parduoti kaip žaislai, 
ant jų turi būti nurodytas toks užrašas:

„Įspėjimas: būtina naudoti saugos 
priemones. Nenaudoti eismo vietose.“

„Įspėjimas: būtina naudoti saugos 
priemones. Nenaudoti važinėti viešaisiais 
keliais ar viešaisiais takais, ar ant jų 
šaligatvių. Draudžiama naudoti vaikams, 
kurių svoris didesnis kaip 20 kg.“

Be to, vartojimo instrukcijose yra 
primenama, kad su tuo žaislu reikia būti 
atsargiam, nes jis reikalauja gerų įgūdžių, 
kad nenukristum ar nesusidurtum ir kad dėl 
to nesusižeistum ar nesužeistum trečiųjų 
asmenų. Dar reikia pateikti tam tikrus 
nurodymus dėl rekomenduotinų apsaugos 
priemonių (šalmų, pirštinių, antkelių, 
alkūnių apsaugos priemonių ir pan.).

Be to, vartojimo instrukcijose yra 
primenama, kad su tuo žaislu reikia būti 
atsargiam, nes jis reikalauja gerų įgūdžių, 
kad nenukristum ar nesusidurtum ir kad dėl 
to nesusižeistum ar nesužeistum trečiųjų 
asmenų. Dar reikia pateikti tam tikrus 
nurodymus dėl rekomenduotinų apsaugos 
priemonių (šalmų, pirštinių, antkelių, 
alkūnių apsaugos priemonių ir pan.).

Or. en

Pagrindimas

Įspėjimai turėtų būti savaime aiškūs, kad būtų užtikrinta, jog naudotojai supras jų reikšmę ir 
imsis tinkamų apsaugos priemonių.
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Pakeitimas 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen 

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ant maiste esančių arba su maistu 
sumaišytų žaislų pateikiamas toks 
įspėjimas:

Ant maiste esančių arba su maistu 
sumaišytų žaislų pateikiamas toks 
įspėjimas:

„Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“. „Griežtai rekomenduojama suaugusiųjų 
priežiūra“.

Or. en

Pakeitimas 371
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ant maiste esančių arba su maistu 
sumaišytų žaislų pateikiamas toks 
įspėjimas:

Ant maiste esančių arba su maistu 
sumaišytų žaislų pateikiamas toks 
įspėjimas:

„Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“. „Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“.
Maisto produktai, kuriuose yra žaislų, turi 
būti pažymėti įspėjimu nepaisant vaiko 
amžiaus: „Įspėjimas: viduje žaislas“, 
arba, jei žaislas pavojingoje pakuotėje: 
„Įspėjimas: viduje žaislas ir pakuotė 
galima užspringti. Pašalinti šiuos daiktus 
prieš duodant gaminį vaikui“.

Or. en

Pagrindimas

Kai kuriuose gaminiuose nurodoma, kad viduje yra staigmena, bet nepatikslinama, ar ši 
staigmena yra valgoma ar ne. Tokiais atvejais vaikas gali, pavyzdžiui, nedidelį rutuliuką 
(nevalgomą žaisliuką) palaikyti rutuliuko formos kramtomąja guma (valgoma). Taigi šia 
formuluote siūloma užtikrinti geresnę vaikų apsaugą.



PE412.121v02-00 198/199 AM\744156LT.doc

LT

Pakeitimas 372
Maria Matsouka

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Ant maiste esančių arba su maistu 
sumaišytų žaislų pateikiamas toks 
įspėjimas: 

7. Ant maiste esančių arba su maistu 
sumaišytų žaislų pateikiamas toks 
įspėjimas:

„Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“. „Rekomenduojama suaugusiųjų priežiūra“.
Maisto produktai, kuriuose yra žaislų, 
nepaisant vaiko amžiaus turi būti 
pažymėti taip: „Įspėjimas: viduje žaislas“, 
arba, jei žaislas pavojingoje pakuotėje: 
„Įspėjimas: viduje žaislas pakuotėje, kuri 
gali sukelti dusimą. Pašalinti pakuotę 
prieš duodant žaislą vaikui“.

Or. el

Pakeitimas 373
Christel Schaldemose

Pasiūlymas dėl direktyvos
V priedo B dalies 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) Apsauginių kaukių ir šalmų 
imitacijos
Apsauginių kaukių ir šalmų imitacijos 

turi būti pažymėtos įspėjimu:
„Įspėjimas: šis žaislas neužtikrina 

apsaugos“.

Or. en

Pagrindimas

Įspėjimai turėtų būti savaime aiškūs, kad būtų užtikrinta, jog naudotojai supras jų reikšmę ir 
imsis tinkamų apsaugos priemonių.
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