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Grozījums Nr. 102
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
2. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(2) Direktīvas 88/378/EEK pamatā ir 
jaunās pieejas principi, kas izklāstīti 
Padomes 1985. gada 7. maija rezolūcijā par 
jaunu pieeju tehniskai saskaņošanai un 
standartiem. Tāpēc direktīvā noteiktas tikai
drošuma pamatprasības attiecībā uz 
rotaļlietām, savukārt tehniskos datus 
pieņem Eiropas Standartizācijas komiteja 
(CEN) un Eiropas Elektrotehnikas 
standartizācijas komiteja (CENELEC) 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
1998. gada 22. jūnija Direktīvu 98/34/EEK, 
ar ko nosaka procedūru informācijas 
sniegšanai tehnisko standartu un 
noteikumu jomā. Var uzskatīt, ka ir 
nodrošināta atbilsme 
Direktīvas 88/378/EEK prasībām, ja 
nodrošināta atbilsme saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces numurs ir 
publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī. Pieredze liecina, ka šie 
pamatprincipi labi darbojas rotaļlietu 
nozarē un tie jāsaglabā.

(2) Direktīvas 88/378/EEK pamatā ir 
jaunās pieejas principi, kas izklāstīti 
Padomes 1985. gada 7. maija rezolūcijā par 
jaunu pieeju tehniskai saskaņošanai un 
standartiem. Tāpēc direktīvā noteiktas 
drošuma pamatprasības attiecībā uz 
rotaļlietām, tostarp īpašās drošuma 
prasības attiecībā uz fizikālajām un 
mehāniskajām īpašībām, uzliesmojamību, 
ķīmiskajām īpašībām, elektriskajām 
īpašībām, higiēnu un radioaktivitāti.
Tehniskos datus pieņem Eiropas 
Standartizācijas komiteja (CEN) un 
Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas 
komiteja (CENELEC) saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1998. gada 
22. jūnija Direktīvu 98/34/EK, ar ko 
nosaka procedūru informācijas sniegšanai 
tehnisko standartu un noteikumu jomā. Var 
uzskatīt, ka ir nodrošināta atbilsme 
Direktīvas 88/378/EEK prasībām, ja 
nodrošināta atbilsme saskaņotajiem 
standartiem, kuru atsauces numurs ir 
publicēts Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

Or. en

Pamatojums

Drošuma pamatprasības aptver ne tikai direktīvas 9. pantā minētās prasības, bet arī īpašās 
drošuma prasības, kas minētas II pielikumā. Turklāt, ņemot vērā nesen atklātās rotaļlietu 
drošuma problēmas, nedrīkst izlikties, ka rotaļlietu nozarē viss ir kārtībā.

Grozījums Nr. 103
Karin Riis-Jørgensen, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou, Alexander Graf Lambsdorff, Olle 
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Schmidt

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Vēl viens svarīgs ar šo direktīvu 
izveidotās jaunās sistēmas uzdevums ir 
veicināt un atsevišķos gadījumos arī 
panākt, ka rotaļlietās izmantojamās 
bīstamās vielas un materiālus aizstāj ar 
mazāk bīstamām vielām vai tehnoloģijām, 
ja pastāv saimnieciski pieņemamas un 
tehniski īstenojamas alternatīvas. 

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums ir pielāgojums REACH regulai (12. apsvērums).

Grozījums Nr. 104
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Piesardzības principu ietvēra Līgumā 
1992. gadā, un Eiropas Kopienu Tiesa 
vairākkārt skaidrojusi šā Kopienu tiesību 
principa būtību un darbības jomu, 
norādot uz to kā uz vienu no Kopienas 
aizsardzības politikas pamatprincipiem 
vides un veselības aizsardzības jomā1.
__________________
1 2003. gada 23. septembra spriedums lietā C-
192/01 Komisija / Dānija, ECR 2003, I-9693. lpp.; 
2004. gada 7. septembra spriedums lietā C-127/02 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels / Staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ECR 2004, 
I-7405. lpp.
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Or. sv

Pamatojums

Tā kā trūkst statistikas datu par risku un apdraudējumu, ko rotaļlietas var radīt bērnu 
drošībai un veselībai, un ņemot vērā to, ka bērni ir neaizsargāta vai pat ļoti neaizsargāta 
(atkarībā no vecuma) sociālā grupa, piesardzības princips ir jāietver tiesību aktos par 
rotaļlietu drošumu, lai dotu iespēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm un uzņēmējiem 
rīkoties un nepieļautu dažu rotaļlietu nonākšanu tirgū. Šiem tiesību aktiem ir jānodrošina 
pārrobežu piemērošana. 

Grozījums Nr. 105
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
3.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(3a) Piesardzības principu ietvēra Līgumā 
1992. gadā, un Eiropas Kopienu Tiesa 
vairākkārt1 skaidrojusi šā Kopienu tiesību 
principa būtību un darbības jomu, 
norādot uz to kā uz vienu no Kopienas 
aizsardzības politikas pamatprincipiem 
vides un veselības aizsardzības jomā.
_________
1 2003. gada 23. septembra spriedums lietā C-
192/01 Komisija / Dānija, ECR 2003, I-9693. lpp.; 
2004. gada 7. septembra spriedums lietā C-127/02 
Landelijke Vereniging tot Behoud van de 
Waddenzee, Nederlandse Vereniging tot 
Bescherming van Vogels / Staatssecretaris van 
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, ECR 2004, 
I-7405. lpp.

Or. en

Pamatojums

Tā kā trūkst statistikas datu par risku un apdraudējumu, ko rotaļlietas var radīt bērnu 
drošībai un veselībai, un ņemot vērā to, ka bērni ir neaizsargāta vai pat ļoti neaizsargāta 
(atkarībā no vecuma) sociālā grupa, piesardzības princips ir jāietver tiesību aktos par 
rotaļlietu drošumu, lai dotu iespēju dalībvalstu kompetentajām iestādēm un uzņēmējiem 
rīkoties un nepieļautu dažu rotaļlietu nonākšanu tirgū. 
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Grozījums Nr. 106
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(8) Visiem uzņēmējiem, kas veido 
piegādes un izplatīšanas ķēdi, jāveic 
atbilstīgi pasākumi, lai nodrošinātu, ka 
tirgū ir pieejamas tikai tādas rotaļlietas, kas 
atbilst piemērojamajiem tiesību aktiem.
Šajā direktīvā paredzēta skaidra un 
samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra 
uzņēmēja uzdevumam piegādes un 
izplatīšanas procesā.

(8) Visiem uzņēmējiem, kas veido 
piegādes un izplatīšanas ķēdi, ir jāuzņemas 
atbildība un jāizrāda vajadzīga 
piesardzība, lai nodrošinātu, ka 
rotaļlietas, ko viņi laiž tirgū, ierastos un 
labi paredzamos lietošanas apstākļos 
neapdraud bērnu drošību un veselību.
Uzņēmējiem jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tirgū ir pieejamas tikai 
tādas rotaļlietas, kas atbilst 
piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā 
direktīvā paredzēta skaidra un samērīga 
pienākumu sadale atbilstoši katra uzņēmēja 
uzdevumam piegādes un izplatīšanas 
procesā.

Or. sv

Pamatojums

Uzņēmējiem ir jāveic atbilstīgi pasākumi — ar šādu apgalvojumu vien nepietiek. Ir skaidri 
jānorāda arī uz viņu atbildību. Tādēļ viņiem ir jābūt piesardzīgiem, lai nodrošinātu bērnu 
veselību un drošību, lietojot viņu piedāvātas rotaļlietas, un pienācīgi jāņem vērā visi 
iespējamie lietošanas apstākļi.

Grozījums Nr. 107
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Direktīvas priekšlikums
8. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(8) Šī direktīva balstās uz principu, ka 
visiem uzņēmējiem, kas veido piegādes un 
izplatīšanas ķēdi, ražojot, ievedot vai laižot 
tirgū rotaļlietas, ir jāuzņemas atbildība un 
vajadzīgas rūpes, lai nodrošinātu, ka 
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Šajā direktīvā paredzēta skaidra un 
samērīga pienākumu sadale atbilstoši katra 
uzņēmēja uzdevumam piegādes un 
izplatīšanas procesā.

ierastos un labi paredzamos lietošanas 
apstākļos tās nerada kaitējumu videi, kā 
arī bērnu drošībai un veselībai.
Uzņēmējiem jāveic atbilstīgi pasākumi, lai 
nodrošinātu, ka tirgū ir pieejamas tikai 
tādas rotaļlietas, kas atbilst 
piemērojamajiem tiesību aktiem. Šajā 
direktīvā paredzēta skaidra un samērīga 
pienākumu sadale atbilstoši katra uzņēmēja 
uzdevumam piegādes un izplatīšanas 
procesā.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu uzņēmējiem uzliek pienākumu rūpēties par rotaļlietu drošumu. Šis 
pielāgojums izriet no REACH regulas noteikumiem (16. apsvērums). 

Grozījums Nr. 108
Martí Grau i Segú

Direktīvas priekšlikums
13.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(13a) Lai sekmētu godīgas konkurences 
principu ievērošanu iekšējā tirgū un 
novērstu jebkādus draudus bērnu 
drošībai, ir jāuzlabo kontroles mehānismi, 
uz robežas pārbaudot rotaļlietas, ko ieved 
Eiropas tirgū.

Or. es

Pamatojums

Eiropas uzņēmumiem jāgūst labums no visiem stingrajiem drošuma nosacījumiem, ko 
pašreizējā direktīvā paredzēts piemērot ievedamajām rotaļlietām, un patērētājiem, kas 
iegādājas šādas rotaļlietas, jābūt drošiem, ka tās atbilst spēkā esošo tiesību aktu prasībām. 
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Grozījums Nr. 109
Karin Riis-Jørgensen

Direktīvas priekšlikums
16. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16) Lai nodrošinātu bērnu aizsardzību
pret nesen atklātiem riskiem, jāpieņem arī 
jaunas drošuma pamatprasības. Īpaši ir 
nepieciešams pilnveidot un atjaunināt 
noteikumus par ķīmiskajām vielām 
rotaļlietās. Šajos noteikumos jāparedz, ka 
rotaļlietām jāatbilst vispārējiem tiesību 
aktiem ķīmisko vielu jomā, īpaši Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
18. decembra Regulai (EK) Nr. 1907/2006, 
kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, 
vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), un ar kuru izveido Eiropas 
Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 
1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu 
(EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu 
(EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes 
Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas 
Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 
93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un 
Direktīvu 2000/21/EK. Tomēr šie 
noteikumi jāpielāgo konkrētajām bērnu 
vajadzībām; tā ir neaizsargāta patērētāju
grupa. Tāpēc jāparedz jauni ierobežojumi 
vielām, kuras saskaņā ar Eiropas 
Parlamenta un Padomes 1967. gada 
27. jūnija Direktīvu 67/548/EEK par 
normatīvo un administratīvo aktu 
tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu 
klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu ir
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas 
vai reproduktīvajai funkcijai toksiskas 
(CMR vielas), un smaržvielām rotaļlietās, 
ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs vielas var 
radīt cilvēku veselībai. Ņemot vērā 
zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās 
robežvērtības, kas atsevišķām vielām 
paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

(16) Lai nodrošinātu bērniem un videi 
augstu aizsardzības līmeni pret riska 
faktoriem, saskaņā ar piesardzības 
principu rūpīga uzmanība ir jāpievērš 
bīstamām vielām, jo īpaši CMR un 
alergēnām vielām un sastāvdaļām.
Jāpieņem arī jaunas drošuma 
pamatprasības. Īpaši ir nepieciešams 
pilnveidot un atjaunināt noteikumus par 
ķīmiskajām vielām rotaļlietās. Šajos 
noteikumos jāparedz, ka rotaļlietām 
jāatbilst vispārējiem tiesību aktiem ķīmisko 
vielu jomā, īpaši Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2006. gada 18. decembra Regulai 
(EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, 
licencēšanu un ierobežošanu (REACH), un 
ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju 
aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un 
atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 
un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā 
arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un 
Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, 
Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 
93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK. 
Tomēr šie noteikumi jāpielāgo 
konkrētajām bērnu vajadzībām; tā ir 
neaizsargāta patērētāju grupa. Tāpēc 
jāparedz jauni ierobežojumi vielām, kuras 
saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 
1967. gada 27. jūnija Direktīvu 
67/548/EEK par normatīvo un 
administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz 
bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu ir klasificētas kā kancerogēnas, 
mutagēnas vai reproduktīvajai funkcijai 
toksiskas (CMR vielas), un smaržvielām 
rotaļlietās, ņemot vērā īpašos riskus, ko šīs 
vielas var radīt cilvēku veselībai. Ņemot 
vērā zinātnes attīstību, jāatjaunina īpašās 
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robežvērtības, kas atsevišķām vielām 
paredzētas Direktīvā 88/378/EEK.

Or. en

Pamatojums

Šajā grozījumā vērš uzmanību uz to, cik svarīgi pievērsties vielām, par kurām rodas ļoti lielas 
bažas. Šis pielāgojums ir patapināts no REACH regulas (69. apsvērums).

Grozījums Nr. 110
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai nepieļautu jebkādu divkāršu 
vērtēšanu saskaņā ar šo direktīvu un 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), uz 
CMR vielām, kas ir novērtētas un nav 
aizliegtas saskaņā ar šo direktīvu, 
neattiecas ierobežojumu priekšlikumi 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH), ņemot vērā cilvēku veselības 
apdraudējumu, un attiecībā uz tām nav 
jāsaņem atļauja saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), ņemot vērā 
cilvēku veselības apdraudējumu atbilstīgi 
tās 58. panta 2. punktam. Lai novērstu 
līdzīgu dublēšanu, uz CMR vielām, kas 
novērtētas izmantošanai rotaļlietās un nav 
aizliegtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), neattiecas 
ierobežojumi vai novērtēšana saskaņā ar 
šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums.

 Ir jāizvairās no divkāršas vērtēšanas, ko veic dažādas ES struktūras, lai lemtu par kādas 
vielas izmantošanu rotaļlietās. Ja viela, ko satur rotaļlietas, ir novērtēta saskaņā ar šo 
direktīvu, uz to vēlāk nevajadzētu attiecināt ierobežojumus vai atļaujas izsniegšanas kārtību, 
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kas izriet no REACH regulas (58. panta 2. punkts). Tāpat, ja vielu nav aizliegts izmantot 
rotaļlietā pēc atbilstošas novērtēšanas saskaņā ar REACH regulu, uz to nevajadzētu 
attiecināt šīs direktīvas normas.

Grozījums Nr. 111
Salvador Domingo Sanz Palacio

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai izvairītos no divkāršas 
vērtēšanas saskaņā ar šo direktīvu un 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), uz 
CMR vielām, kas ir novērtētas un nav 
aizliegtas saskaņā ar šo direktīvu, 
neattiecas ierobežojumu priekšlikumi 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH), ņemot vērā cilvēku veselības 
apdraudējumu, un attiecībā uz tām nav 
jāsaņem atļauja saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), ņemot vērā 
cilvēku veselības apdraudējumu atbilstīgi 
tās 58. panta 2. punktam. Tāpat, lai 
novērstu dublēšanu, uz CMR vielām, kas 
novērtētas izmantošanai rotaļlietās un nav 
aizliegtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), neattiecas 
ierobežojumi vai novērtēšana saskaņā ar 
šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāizvairās no divkāršas vērtēšanas, ko veic dažādas ES struktūras, lemjot par kādas CMR 
vielas izmantošanu rotaļlietās, un kas pieļauj iespēju gūt atšķirīgus rezultātus.  Ja CMR viela, 
ko satur rotaļlietas, ir novērtēta saskaņā ar šo direktīvu, uz to vēlāk nevajadzētu attiecināt 
ierobežojumus vai atļaujas izsniegšanas kārtību, kas izriet no REACH regulas.  Attiecībā uz 
atļaujas saņemšanu, to var panākt saskaņā ar REACH regulas 58. panta 2. punktu.  Tāpat, ja 
vielu nav aizliegts izmantot rotaļlietā pēc atbilstošas novērtēšanas saskaņā ar REACH regulu, 
uz to nevajadzētu attiecināt šīs direktīvas normas.  
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Grozījums Nr. 112
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai izvairītos no divkāršas 
vērtēšanas saskaņā ar šo direktīvu un 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), uz 
CMR vielām, kas iepriekš ir novērtētas un 
nav aizliegtas saskaņā ar šo direktīvu, 
neattiecas ierobežojumu priekšlikumi 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH), ņemot vērā cilvēku veselības 
apdraudējumu, un attiecībā uz tām nav 
jāsaņem atļauja saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), ņemot vērā 
cilvēku veselības apdraudējumu atbilstīgi 
tās 58. panta 2. punktam. Tātad, lai 
novērstu dublēšanu, uz CMR vielām, kas 
novērtētas izmantošanai rotaļlietās un nav 
aizliegtas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH), neattiecas 
nekādi ierobežojumi vai novērtēšana 
saskaņā ar šo direktīvu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk šīs direktīvas atbilstība REACH regulai.

 Visas šīs jaunās saistības attiecībā uz rotaļlietām papildina jauno REACH regulu.  
Rotaļlietu nozares materiālās apgādes ķēdes dalībnieki pašlaik gatavojas izvērtēt 
savas saistības, kas izriet no REACH regulas, un daudzi īstenošanas instrumenti vēl 
tiek izstrādāti.

 Šajā direktīvā būs izstrādāta sava procedūra līdztekus REACH regulai. 

Ja vielu nav aizliegts izmantot rotaļlietā pēc atbilstošas novērtēšanas saskaņā ar REACH 
regulu, uz to nevajadzētu attiecināt šīs direktīvas normas.  
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Grozījums Nr. 113
Andrea Losco

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Lai izvairītos no divkāršas 
vērtēšanas saskaņā ar šo direktīvu un 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH), uz 
CMR vielām, kas ir novērtētas un nav 
aizliegtas saskaņā ar šo direktīvu, 
neattiecas ierobežojumu priekšlikumi un 
attiecībā uz tām nav jāsaņem atļauja 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH), ņemot vērā cilvēku veselības 
apdraudējumu atbilstīgi tās 58. panta 
2. punktam.

Or. en

Pamatojums

Šo direktīvu vajag saskaņot ar REACH regulu.

Grozījums Nr. 114
Martí Grau i Segú

Direktīvas priekšlikums
16.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) Ir jāizvairās no divkāršas 
vērtēšanas, ko veic dažādas ES struktūras 
(piemēram, Patēriņa preču zinātniskā 
komiteja saskaņā ar jauno direktīvu par 
rotaļlietu drošumu un Eiropas Ķīmisko 
vielu aģentūra saskaņā ar REACH 
regulu), lemjot par kādas CMR vielas 
izmantošanu rotaļlietās, un kas pieļauj 
iespēju gūt atšķirīgus rezultātus. 

Or. es
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Grozījums Nr. 115
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir 
jāpiemēro saskaņots divu gadu pārejas 
periods, lai nodrošinātu atbilstību tās 
noteikumiem. Pēc pārskatīto ķīmisko 
īpašību drošības standartu publicēšanas 
arī vajadzīgs īpašs pārejas periods, lai 
rotaļlietu ražotāji un uzņēmēji varētu 
pielāgoties jaunajām tehniskajām 
prasībām saistībā ar ķīmiskajām īpašībām 
un lai nodrošinātu šīs direktīvas vienādu 
piemērošanu visā Eiropas Savienībā.

Or. fr

Pamatojums

Piecu gadu pārejas posms, kas attiecas uz direktīvas noteikumiem par ķīmiskajām īpašībām, 
ļaus: 
• uzņēmumiem (95 % no tiem ir MVU) pielāgot savu ražošanas ķēdi un novērtēt risku 
saistībā ar atbrīvojuma pieteikumiem; 
• izveidot metodes un iekārtas jaunu pārbaužu veikšanai un kritēriju izstrādāšanai 
saistībā ar riska novērtējumu;
• nozarei un zinātniskajai komitejai pabeigt pārbaudi, lai pierādītu, ka pašlaik 
izmantojamās CMR vielas ir drošas. 

Grozījums Nr. 116
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir 
jāpiemēro saskaņots divu gadu pārejas 
periods, lai nodrošinātu atbilstību tās 
noteikumiem, un vēl triju gadu papildu 
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pārejas periods, lai rotaļlietu ražotāji un 
uzņēmēji varētu pielāgoties jaunajām 
tehniskajām prasībām saistībā ar 
ķīmiskajiem produktiem un lai 
nodrošinātu šīs direktīvas konsekventu 
piemērošanu visā ES.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā paredzēts, ka dalībvalstis „vēl divus gadus pēc direktīvas stāšanās 
spēkā” var neierobežot tādu rotaļlietu laišanu tirgū, kuras atbilst pašreizējās Rotaļlietu 
drošuma direktīvas 88/378/EEK prasībām, tātad dalībvalstis var pieņemt lēmumu piemērot 
jaunos noteikumus tūlīt pēc direktīvas stāšanās spēkā, radot dažnedažādas atšķirības 
dalībvalstu tiesību aktos.  Juridiskās noteiktības labad šādu stāvokli nedrīkst pieļaut.  

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

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir 
jāpiemēro saskaņots divu gadu pārejas 
periods, lai nodrošinātu atbilstību tās 
noteikumiem, un triju gadu papildu 
pārejas periods pēc šīs direktīvas stāšanās 
spēkā visās dalībvalstīs, lai rotaļlietu 
ražotāji un uzņēmēji varētu pielāgoties 
jaunajām tehniskajām prasībām saistībā 
ar ķīmiskajiem produktiem un lai 
nodrošinātu šīs direktīvas konsekventu 
piemērošanu visā ES.

Or. en

Pamatojums

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.” Member States may decide to apply the new provisions 
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immediately upon entry into force, which would be an impossible burden on economic 
operators and it 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.  A different approach 
is required for the chemicals requirements because these provisions are dramatically different 
from existing legislation and from the REACH provisions. The toy industry must be given the 
time to adapt.

Grozījums Nr. 118
Andrea Losco

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir 
jāpiemēro saskaņots divu gadu pārejas 
periods, lai nodrošinātu atbilstību tās 
noteikumiem, un vēl triju gadu papildu 
pārejas periods, lai rotaļlietu ražotāji un 
uzņēmēji varētu izpildīt jaunās tehniskās 
prasības saistībā ar ķīmiskajiem 
produktiem un lai nodrošinātu šīs 
direktīvas konsekventu piemērošanu visā 
ES.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā paredzēts, ka dalībvalstis „vēl divus gadus pēc direktīvas stāšanās 
spēkā” var neierobežot tādu rotaļlietu laišanu tirgū, kuras atbilst pašreizējās Rotaļlietu 
drošuma direktīvas 88/378/EEK prasībām. Tātad dalībvalstis var pieņemt lēmumu piemērot 
jaunos noteikumus tūlīt pēc direktīvas stāšanās spēkā, uzliekot pārmērīgu slogu uzņēmējiem 
un radot dažnedažādas atšķirības dalībvalstu tiesību aktos.  Juridiskās noteiktības labad šādu 
stāvokli nedrīkst pieļaut.
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Grozījums Nr. 119
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir 
jāpiemēro saskaņots vispārējs divu gadu 
pārejas periods, lai nodrošinātu atbilstību 
tās noteikumiem, un īpašs triju gadu 
pārejas periods pēc pārskatīto saskaņoto 
rotaļlietu drošības standartu publicēšanas
saistībā ar ķīmiskajām īpašībām, lai 
rotaļlietu ražotāji un uzņēmēji varētu 
pielāgoties jaunajām tehniskajām 
prasībām attiecībā uz ķīmiskajiem 
produktiem un lai nodrošinātu šīs 
direktīvas konsekventu piemērošanu visā 
ES.

Or. en

Grozījums Nr. 120
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
16.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir 
jāpiemēro saskaņots divu gadu pārejas 
periods, lai nodrošinātu atbilstību tās 
noteikumiem, un viena gada papildu 
pārejas periods pēc tam, kad būs stājies 
spēkā pārskatītais Rotaļlietu standarts EN 
71-3 saistībā ar šīs direktīvas jaunajām 
ķīmijas jomas prasībām, lai rotaļlietu 
ražotāji un uzņēmēji varētu pielāgoties 
jaunajām tehniskajām prasībām un lai 
nodrošinātu šīs direktīvas konsekventu 
piemērošanu visā ES.

Or. en
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Pamatojums

Priekšlikumā paredzēts, ka dalībvalstis var pieņemt lēmumu piemērot jaunos noteikumus tūlīt 
pēc direktīvas stāšanās spēkā, kas uzliktu pārmērīgu slogu uzņēmējiem un radītu 
dažnedažādas atšķirības dalībvalstu tiesību aktos  Rotaļlietu nozarei un reglamentējošām 
iestādēm ir vajadzīgs laiks, lai panāktu atbilstību prasībām, citādi tiks apdraudēta MVU 
dzīvotspēja.  Viena gada papildu pārejas periods ir vajadzīgs, lai CEN pārskatītu pašreizējos 
rotaļlietu standartus un nozare spētu tos izpildīt.

Grozījums Nr. 121
Charlotte Cederschiöld

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais teksts rada iespaidu, ka ar vidi saistītas problēmas ir skaidri formulētas attiecībā 
uz visām rotaļlietām, lai gan minētas tikai elektriskas un elektroniskas rotaļlietas. 
Horizontālie tiesību akti neattiecas tieši uz rotaļlietām, un tos nevajadzētu apvienot kopā ar 
direktīvām par elektriskām un elektroniskām iekārtām/elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem. 

Grozījums Nr. 122
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 123
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(17) Šo vispārējo un īpašo ķīmijas jomas 
prasību mērķis šajā direktīvā ir aizsargāt 
bērnu veselību pret bīstamām vielām 
rotaļlietās, savukārt, raugoties no vides 
aspekta, problēmas saistībā ar rotaļlietām 
skartas tiesību aktos vides jomā, kuri 
attiecas uz elektriskām un elektroniskām 
rotaļlietām, proti, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 27. janvāra 
Direktīva 2002/95/EK par dažu bīstamu 
vielu izmantošanas ierobežošanu 
elektriskās un elektroniskās iekārtās un 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. 
gada 27. janvāra Direktīva 2002/96/EK par 
elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem. 

Turklāt vides jautājumus saistībā ar 
atkritumiem reglamentē Eiropas 
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Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK par 
atkritumiem, saistībā ar iepakojumu –
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 20. decembra 
Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un 
izlietoto iepakojumu un saistībā ar 
baterijām un akumulatoriem – Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
6. septembra Direktīva 2006/66/EK par 
baterijām un akumulatoriem, un bateriju un 
akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ 
Direktīvu 91/157/EEK.

Or. en

Pamatojums

Komisijas teksts rada iespaidu, ka ar vidi saistītas problēmas ir skaidri formulētas attiecībā 
uz visām rotaļlietām, bet minētas tikai elektriskas un elektroniskas rotaļlietas.
Horizontālie tiesību akti neattiecas tieši uz rotaļlietām, un tos nevajadzētu apvienot kopā ar 
direktīvām par elektriskām un elektroniskām iekārtām un elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem.

Grozījums Nr. 124
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17) Šo vispārējo un īpašo ķīmijas jomas 
prasību mērķis šajā direktīvā ir aizsargāt 
bērnu veselību pret bīstamām vielām 
rotaļlietās, savukārt, raugoties no vides 
aspekta, problēmas saistībā ar rotaļlietām 
skartas horizontālajos tiesību aktos vides 
jomā, kuri arī attiecas uz rotaļlietām, īpaši 
Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. 
gada 5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK par 
atkritumiem, Eiropas Parlamenta un 
Padomes 2003. gada 27. janvāra Direktīva 
2002/95/EK par dažu bīstamu vielu 
izmantošanas ierobežošanu elektriskās un 
elektroniskās iekārtās, Eiropas Parlamenta 

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

Direktīva 2002/96/EK par elektrisko un 
elektronisko iekārtu atkritumiem.

Turklāt vides jautājumus saistībā ar 
atkritumiem reglamentē Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
5. aprīļa Direktīva 2006/12/EK par 
atkritumiem, saistībā ar iepakojumu –
Eiropas Parlamenta un Padomes 
1994. gada 20. decembra 
Direktīva 94/62/EK par iepakojumu un 
izlietoto iepakojumu un saistībā ar 
baterijām un akumulatoriem – Eiropas 
Parlamenta un Padomes 2006. gada 
6. septembra Direktīva 2006/66/EK par 
baterijām un akumulatoriem, un bateriju un 
akumulatoru atkritumiem un ar ko atceļ 
Direktīvu 91/157/EEK.

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais teksts rada iespaidu, ka ar vidi saistītas problēmas ir skaidri formulētas attiecībā 
uz visām rotaļlietām, lai gan minētas tikai elektriskas un elektroniskas rotaļlietas. 
Horizontālie tiesību akti neattiecas tieši uz rotaļlietām, un tos nevajadzētu apvienot kopā ar 
direktīvām par elektriskām un elektroniskām iekārtām/elektrisko un elektronisko iekārtu 
atkritumiem.
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Grozījums Nr. 125
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
17. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 126
Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
17.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(17a) Rotaļlietām vai to daļām un 
iepakojumam ir jāatbilst prasībām, kuras 
noteiktas Regulā (EK) Nr. 1935/2004 par 
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materiāliem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem, ja var pamatoti 
sagaidīt tādu varbūtību.

Or. en

Pamatojums

Vērts pievērst uzmanību tam, ka tiesību aktus, kas attiecas uz materiāliem, kuri nonāk saskarē 
ar pārtikas produktiem, var piemērot rotaļlietām, piemēram, var pamatoti sagaidīt, ka bērnu 
tējas vai kafijas trauku komplekti paredzēti saskarei ar pārtikas produktiem. Šāds noteikums 
ir vajadzīgs, jo ES valstīs joprojām nav skaidrības šajā jautājumā.

Grozījums Nr. 127
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
18. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Pamatojums

Piesardzības princips ir piemērojams pilnā mērā pārskatītajā direktīvā. Šis grozījums ir 
saistīts ar 1. grozījumu (3.a apsvērums).
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Grozījums Nr. 128
Marianne Thyssen, Jacques Toubon, Andreas Schwab, Charlotte Cederschiöld

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(19) Tā kā var būt rotaļlietas, kas rada 
apdraudējumu, vai arī var izstrādāt 
rotaļlietas, kas rada apdraudējumus, uz 
kuriem neattiecas konkrēta šajā direktīvā 
noteikta drošuma prasība, jānosaka 
vispārēja drošuma prasība kā juridisks 
pamats, lai veiktu pasākumus pret šādām 
rotaļlietām. Tādēļ rotaļlietu drošums 
jānosaka, ievērojot ražojuma paredzēto un 
paredzamo lietojumu, turklāt paturot prātā 
bērnu uzvedību un to, ka bērni parasti nav 
tik piesardzīgi kā caurmēra pieaugušie. Ja 
šāds riska novērtējums nav iespējams, 
pamatojoties uz zinātniskiem 
pierādījumiem, dalībvalstīm, jo īpaši ar 
kompetento iestāžu starpniecību, ir 
jāpiemēro piesardzības princips.

Or. en

Grozījums Nr. 129
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

bērnu uzvedību un to, ka bērni atšķirībā no 
pieaugušajiem lietotājiem parasti nelasa 
lietošanas pamācību.

Or. en

Grozījums Nr. 130
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv

Pamatojums

Vērtējot rotaļlietas drošumu, ir jāpatur prātā visi iespējamie veidi, kā bērns var to izmantot, 
protams, izņemot tos, kas ir mazticami, ņemot vērā konkrēta vecuma bērnu fiziskās un garīgās 
attīstības līmeni vai citus faktorus.
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Grozījums Nr. 131
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
19. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. sv

Pamatojums

Vērtējot rotaļlietas drošumu, ir jāpatur prātā visi iespējamie veidi, kā bērns var to izmantot, 
protams, izņemot tos, kas ir mazticami, ņemot vērā konkrēta vecuma bērnu fiziskās un garīgās 
attīstības līmeni vai citus faktorus.

Grozījums Nr. 132
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
22. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. sv
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Pamatojums

Tikai ražotājs ir atbildīgs par CE marķējuma uzlikšanu rotaļlietai. Ražotājiem ir jāapzinās, 
ka ar CE marķējumu viņi apliecina ražojumu atbilstību stingrajiem nosacījumiem, par ko arī 
uzņemas atbildību, un marķējuma ļaunprātīga izmantošana var būt sodāma. 

Grozījums Nr. 133
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums
27.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27a) Piesardzības princips ir jāpiemēro, 
lai nodrošinātu augstu veselības 
aizsardzības līmeni, jo īpaši bērniem, ja, 
veicot zinātnisko novērtējumu, nevar 
pietiekami droši noteikt riska pakāpi. 

Or. fr

Pamatojums

Pašreizējā direktīvas priekšlikumā un ziņojuma projektā nav atsauces uz piesardzības 
principu (EK līguma 174. pants), lai gan viens no tā mērķiem ir aizsargāt cilvēku veselību. 
Būtu lietderīgi atsaukties uz piesardzības principu, kā tas izdarīts direktīvā par ftalātiem 
rotaļlietās un bērnu aprūpes precēs. (Direktīva 2005/84/EK – 8. apsvērums).

Grozījums Nr. 134
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(32) Konkrēti Komisijai jāuztic pilnvaras, 
lai tā atsevišķos skaidri definētos 
gadījumos varētu pielāgot ķīmijas jomas 
prasības un atsevišķos gadījumos varētu 
noteikt izņēmumus attiecībā uz CMR vielu 
aizliegumu, kā arī pielāgot īpašu 
brīdinājumu tekstu atsevišķu rotaļlietu 

(32) Konkrēti Komisijai jāuztic pilnvaras 
pielāgot īpašu brīdinājumu tekstu atsevišķu 
rotaļlietu kategorijām. Minētos pasākumus 
pieņem saskaņā ar regulatīvo kontroles 
procedūru, kas noteikta 
Lēmuma 1999/468/EK 5.a pantā, jo tie ir 
vispārēji un paredzēti, lai grozītu šīs 
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kategorijām. Minētos pasākumus pieņem 
saskaņā ar regulatīvo kontroles procedūru, 
kas noteikta Lēmuma 1999/468/EK 
5.a pantā, jo tie ir vispārēji un paredzēti, lai 
grozītu šīs direktīvas nebūtiskus elementus 
un/vai papildinātu to ar jauniem
nebūtiskiem elementiem.

direktīvas nebūtiskus elementus, cita 
starpā papildinot to ar jauniem
nebūtiskiem elementiem.

Or. en

Pamatojums

Ņemot vērā 45. panta grozījumu, ko ierosinājusi tā pati autore.

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

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Šis saīsinātais teksts ir saskaņā ar ierosinātajiem II pielikuma grozījumiem.
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Grozījums Nr. 136
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
32. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Piedāvātās izmaiņas ir saskaņā ar ierosinātajiem II pielikuma satura grozījumiem.

Grozījums Nr. 137
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
34.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(34a) Pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā ir 
jānosaka saskaņots pārejas periods līdz 
5 gadiem, lai rotaļlietu ražotāji un citi 
tirgus dalībnieki varētu pielāgoties 
jaunajām tehniskajām prasībām un jo 
īpaši ķīmijas jomas prasībām, kā arī lai 
nodrošinātu konsekventu šīs direktīvas 
īstenošanu visā Eiropas Savienībā.
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Or. en

Pamatojums

Lai izvairītos no pārpratumiem un nepieļautu traucējumus tirgū, ir jāprecizē Komisijas 
formulējums „vēl divus gadus pēc direktīvas stāšanās spēkā”, kas attiecas uz direktīvas 
īstenošanu. Noteiktais divu gadu pārejas periods ir jāpiemēro visām dalībvalstīm. Turklāt ir 
vajadzīgs vēl triju gadu papildu pārejas periods, pirms stāsies spēkā II pielikuma daļa 
„Ķīmiskās īpašības”, lai panāktu saskaņošanu ar REACH regulu un izstrādātu jaunas 
pārbaudes procedūras un standartus.

Grozījums Nr. 138
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par 
tādu ražojumu drošumu un brīvu apriti 
Kopienā, kuri acīmredzami izstrādāti vai 
paredzēti tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, 
kas jaunāki par 14 gadiem, turpmāk 
―„rotaļlietas”.

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par 
tādu ražojumu drošumu un brīvu apriti 
Kopienā, kuri acīmredzami izstrādāti vai to 
funkciju, izmēru un īpašību dēļ paredzēti 
tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, kas jaunāki 
par 14 gadiem, turpmāk ―„rotaļlietas”. 

Or. en

Pamatojums

Vārdu „paredzēti” var saprast dažādi, kā dēļ rodas atšķirības, īstenojot direktīvu dažādās 
dalībvalstīs. Skaidrojošā vārdkopa jau iekļauta 9. panta 2. punktā, un skaidrības labad tā 
ikreiz jālieto kopā ar vārdu „paredzēti”.

Grozījums Nr. 139
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par 1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par 
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tādu ražojumu drošumu un brīvu apriti 
Kopienā, kuri acīmredzami izstrādāti vai 
paredzēti tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, 
kas jaunāki par 14 gadiem, turpmāk 
―„rotaļlietas”.

tādu ražojumu drošumu un brīvu apriti 
Kopienā, kuri acīmredzami izstrādāti vai to 
funkciju, izmēru un īpašību dēļ paredzēti 
tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, kas jaunāki 
par 14 gadiem, turpmāk ―„rotaļlietas”.

Or. en

Grozījums Nr. 140
Charlotte Cederschiöld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par 
tādu ražojumu drošumu un brīvu apriti 
Kopienā, kuri acīmredzami izstrādāti vai 
paredzēti tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, 
kas jaunāki par 14 gadiem, turpmāk 
―„rotaļlietas”.

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par 
tādu ražojumu drošumu un brīvu apriti 
Kopienā, kuri acīmredzami izstrādāti vai to 
funkciju, izmēru un īpašību dēļ paredzēti 
tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, kas jaunāki 
par 14 gadiem, turpmāk ―„rotaļlietas”.

Or. en

Pamatojums

Vārdu „paredzēti” var saprast dažādi, kā dēļ var rasties atšķirības, īstenojot direktīvu 
dažādās dalībvalstīs.

Grozījums Nr. 141
Maria Matsouka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Šajā direktīvā paredzēti noteikumi par 
tādu ražojumu drošumu un brīvu apriti 
Kopienā, kuri acīmredzami izstrādāti vai 
paredzēti tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, 

1. Šajā direktīvā, ievērojot piesardzības 
principu, paredzēti noteikumi par tādu 
ražojumu drošumu un brīvu apriti Kopienā, 
kuri acīmredzami izstrādāti vai paredzēti 
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kas jaunāki par 14 gadiem, turpmāk 
―„rotaļlietas”.

tam, lai ar tiem rotaļātos bērni, kas jaunāki 
par 14 gadiem, turpmāk ―„rotaļlietas”.

Or. el

Grozījums Nr. 142
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Šajā direktīvā ir ievērots princips, ka 
ražotāji, ievedēji un citi uzņēmēji garantē, 
ka ražotās vai pārdošanā laistās rotaļlietas 
un visi ķīmiskie produkti, ko tās satur, nav 
toksiski vai kaitīgi bērnu veselībai un 
videi. Minētie pasākumi pamatojas uz 
piesardzības principu.

Or. sv

Pamatojums

Līgumi un attiecīgie Kopienas tiesību akti konsekventi ietver atsauces uz mērķi panākt augstu 
aizsardzības līmeni cilvēku veselībai un videi. Tādas pašas atsauces ir jāietver pārskatītajos 
tiesību aktos par rotaļlietu drošumu, arī attiecībā uz ķīmiskajiem produktiem, ko lieto 
rotaļlietu ražošanā. Tiesību aktos par rotaļlietu drošumu ir jāietver piesardzības princips.

Grozījums Nr. 143
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12a) vārdkopa „var izraisīt nosmakšanu” 
attiecas uz priekšmetiem, kam ir tāda 
forma vai izmēri, ka tie bez kādas ārējas 
iedarbības paši par sevi var pilnībā 
aizsprostot muti, degunu vai elpošanas 
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ceļus;

Or. sv

Pamatojums

Šī definīcija ir vajadzīga, jo dažu rotaļlietu norīšana var izraisīt asfiksiju vai kuņģa un zarnu 
trakta traucējumus. Tāda varbūtība pastāv tikai tāpēc, ka rotaļlietas ir mazākas par iepriekš 
minēto testēšanas cilindru.

Grozījums Nr. 144
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) „kaitējums” ir fizisks kaitējums 
veselībai vai jebkāds tās bojājums, arī 
tāds, kam ir ilgstošas sekas;

Or. en

Pamatojums

Šajā formulējumā ir precizēts, ka „veselības bojājumam” var būt ilgtermiņa sekas, piemēram, 
kancerogēna iedarbība vai postoša ietekme uz endokrīno sistēmu. 

Grozījums Nr. 145
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 13. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(13) „kaitējums” ir fizisks kaitējums 
veselībai vai tās bojājums, arī tāds, kam ir 
ilgstošas sekas;

Or. el
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Grozījums Nr. 146
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(15a) „paredzēta…” nozīmē, ka kāds no 
vecākiem vai pieskatītājs var droši secināt, 
ka rotaļlieta paredzēta norādītās vecuma 
grupas bērniem. Brīdinājuma uzraksts uz 
ražojuma, kurā norādīts, ka tas nav 
paredzēts noteiktai vecuma grupai, vēl 
nenozīmē, ka šis ražojums tagad atbilst šīs 
direktīvas drošuma prasībām.

Or. en

Pamatojums

 Pētījumi rāda, ka brīdinājuma uzrakstus uz rotaļlietām nevar uzskatīt par efektīvu līdzekli, 
kas nodrošina atbilstību drošuma pamatprasībām. Jo īpaši ja rotaļlieta skaidri paredzēta 
maziem bērniem, tai jāatbilst tādām prasībām, kas izriet no „mazo daļu testa”. Tādēļ šajā 
direktīvā ir jāatrunā tādu formulējumu izmantošana kā „paredzēts bērniem vecumā līdz x 
mēnešiem”, lai nepieļautu to ļaunprātīgu izmantošanu. 

Grozījums Nr. 147
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16a) „pildīta mīkstā rotaļlieta” ir 
apģērbta vai neapģērbta rotaļlieta ar 
mīkstām ķermeņa virsmām, kas pildīta ar 
mīkstiem materiāliem un kuras galveno 
daļu var viegli saspiest ar roku.

Or. en
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Pamatojums

Parasti uzskata, ka pildītas mīkstās rotaļlietas ir paredzētas bērniem vecumā līdz 36 
mēnešiem. Tāpēc skaidri jādefinē, uz kādām rotaļlietām attiecas šis pieņēmums.

Grozījums Nr. 148
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
2. pants – 16.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(16b) „iepakojums” ir jebkāds materiāls, 
kopā ar kuru pērk rotaļlietu, bet kas nav 
uzskatāms par rotaļlietu vai kādu citu 
ražojumu, ko pārdod kopā ar rotaļlietu.

Or. en

Pamatojums

Iepakojums ir minēts direktīvā, un tam jābūt skaidri definētam, lai nošķirtu rotaļlietu no 
iepakojuma, jo attiecīgās prasības ir atšķirīgas. 

Grozījums Nr. 149
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ražotāji izstrādā tehnisko 
dokumentāciju saskaņā ar 20. pantu un veic 
vai ir veikuši atbilstības novērtēšanas 
procedūru, ko piemēro saskaņā ar 
18. pantu.

2. Ražotāji izstrādā tehnisko 
dokumentāciju saskaņā ar 20. pantu un veic 
vai ir veikuši atbilstības novērtēšanas 
procedūru, ko piemēro saskaņā ar 
18. pantu.

Ja šī procedūra pierāda rotaļlietas atbilstību 
piemērojamajām prasībām, ražotāji 
sagatavo 14. pantā minēto EK atbilstības 
deklarāciju un uzliek 16. panta 1. punktā 
attēloto atbilstības marķējumu.

Ja šī procedūra pierāda rotaļlietas atbilstību 
piemērojamajām prasībām, ražotāji 
sagatavo 14. pantā minēto EK atbilstības 
deklarāciju un uzliek 16. panta 1. punktā 
attēloto atbilstības marķējumu.
Ja neatkarīga novērtēšanas aģentūra 
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apstiprina, ka rotaļlieta atbilst spēkā 
esošajām prasībām, ražotāji uzliek 
16.a panta 1. punktā minēto atbilstības 
marķējumu.

Or. de

(Punktu numerācija Komisijas dokumenta 3. panta DE tekstā neatbilst numerācijai EN un FR 
tekstā)

Pamatojums

Ja atbilstību prasībām novērtē neatkarīga trešā persona, ražotājiem ir jādod iespēja paziņot 
par papildu pārbaudi, izmantojot CE+ marķējumu.

Grozījums Nr. 150
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Ražotāji 10 gadus pēc rotaļlietas laišanas 
tirgū saglabā tehnisko dokumentāciju un 
EK atbilstības deklarāciju.

3. Ražotāji 5 gadus pēc rotaļlietas laišanas 
tirgū saglabā tehnisko dokumentāciju un 
EK atbilstības deklarāciju.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātais 10 gadu laikposms ievērojami palielinās uzņēmēju izmaksas saistībā ar 
dokumentu glabāšanu. Tas jāsamēro ar pārējām prasībām, piemēram, attiecībā uz finanšu 
dokumentu glabāšanu. 
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Grozījums Nr. 151
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ražotāji nodrošina, ka ir izveidotas 
procedūras, lai sērijveida ražošanā 
nodrošinātu pastāvīgu atbilstību rotaļlietas 
modelim vai prototipam un tās detaļām, 
kas izmantotas dažādās pārbaudēs un 
atbilstības procedūrās saistībā ar minēto 
rotaļlietu, kā arī tās atbilstību standartiem 
un pamatprasībām, kuras noteiktas 
9. pantā un II pielikumā. Ražotāji 
pienācīgi ņem vērā arī ražojuma veidola
vai īpašību pārmaiņas, kā arī pārmaiņas 
saskaņotajos standartos, uz kuriem 
atsaucoties deklarēta rotaļlietas atbilstība.

Vienmēr, kad tas nepieciešams, ražotāji 
veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, 
izmeklējot un, ja vajadzīgs, reģistrējot 
sūdzības un pastāvīgi informējot par šo 
uzraudzību izplatītājus.

Ražotāji veic ražoto un tirgoto rotaļlietu 
paraugu, tostarp to detaļu, pārbaudi.
Neskarot 38. pantu, šādu pārbaudi veic 
vismaz reizi gadā. Ražotāji izskata 
sūdzības, kas saņemtas no uzņēmējiem un 
gala patērētājiem, un divu nedēļu laikā 
sniedz atbildi. Viņi izveido minēto sūdzību 
žurnālu saskaņā ar 7.a pantu un informē 
par šādu uzraudzību uzņēmējus un gala 
patērētājus, kas pie viņiem vēršas.

Or. sv

Pamatojums

Direktīvas mērķis ir pilnveidot noteikumus, kas attiecas uz rotaļlietu drošumu un bērnu 
veselību. Ražotājiem jāspēj pierādīt, ka ir ieviestas dažādas procedūras. Tāpat regulāri jāveic 
paraugu pārbaude, kas aptver gan gatavo produkciju, gan atsevišķas detaļas. Visbeidzot, gan 
uzņēmēju, gan gala patērētāju sūdzības ir jāizskata pieņemamā laikposmā.
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Grozījums Nr. 152
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Vienmēr, kad tas nepieciešams, ražotāji 
veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, 
izmeklējot un, ja vajadzīgs, reģistrējot 
sūdzības un pastāvīgi informējot par šo 
uzraudzību izplatītājus.

Vienmēr, kad tas nepieciešams, ražotāji 
veic tirgoto rotaļlietu paraugu pārbaudi, 
izmeklējot un, ja vajadzīgs, reģistrējot 
sūdzības un pastāvīgi informējot par šo 
uzraudzību izplatītājus.

Saistībā ar 16.a pantā minēto procedūru 
attiecīgās neatkarīgās aģentūras regulāri 
ņem vajadzīgos paraugus un veic 
vajadzīgās pārbaudes.

Or. de

(Punktu numerācija Komisijas dokumenta 3. panta DE tekstā neatbilst numerācijai EN un FR 
tekstā)

Pamatojums

Ja atbilstību prasībām novērtē neatkarīga trešā persona, ražotājiem ir jādod iespēja paziņot 
par papildu pārbaudi, izmantojot CE+ marķējumu.

Grozījums Nr. 153
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ražotāji uz rotaļlietas norāda savu 6. Ražotāji uz rotaļlietas norāda savu 
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nosaukumu un adresi, kur ar tiem var 
sazināties, vai, ja rotaļlietas izmērs vai 
veids to neatļauj, tie to norāda uz 
iesaiņojuma vai dokumentā, kas pievienots 
rotaļlietai.

nosaukumu un adresi, kur ar tiem var 
sazināties, un, ja vajag, neatkarīgās 
novērtēšanas aģentūras nosaukumu un 
adresi vai, ja rotaļlietas izmērs vai veids to 
neatļauj, tie to norāda uz iesaiņojuma vai 
dokumentā, kas pievienots rotaļlietai.

Or. de

(Punktu numerācija Komisijas dokumenta 3. panta DE tekstā neatbilst numerācijai EN un FR 
tekstā)

Pamatojums

Ja atbilstību prasībām novērtē neatkarīga trešā persona, ražotājiem ir jādod iespēja paziņot 
par papildu pārbaudi, izmantojot CE+ marķējumu.

Grozījums Nr. 154
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

7. Ja ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru 
ražotāji ir laiduši tirgū, rada kaut mazāku 
apdraudējumu bērnu veselībai vai 
neatbilst piemērojamajiem Kopienas 
tiesību aktiem, ražotājs tūlīt veic 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai 
panāktu rotaļlietas atbilstību vai arī, ja 
vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus un 
atsauktu no gala lietotājiem. Viņi 
nekavējoties par to informē valsts iestādes 
tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu 
darījuši pieejamu, sniedzot precīzu 
aprakstu jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem, izņemšanas vai 
atsaukšanas pasākumiem.

Or. xm
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Pamatojums

Ir jānorāda dažādie pasākumi, kas jāveic neatbilstības gadījumā atkarībā no konkrētās 
atbilstības un drošuma problēmas, kā tas izklāstīts 10.a līdz 10.c panta grozījumos. Tas pats 
attiecas uz kompetento iestāžu informēšanu.

Grozījums Nr. 155
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Neatkarīgas aģentūras, kas uzskata vai 
kam ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru 
tās pārbaudījušas un kas laista tirgū, 
neatbilst piemērojamajiem Kopienas 
tiesību aktiem, pieprasa ražotājam veikt 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai 
panāktu rotaļlietas atbilstību vai arī, ja 
vajag, lai izņemtu to no tirgus un atsauktu 
no gala lietotājiem. Tās nekavējoties par 
to informē valsts iestādes tajās 
dalībvalstīs, kurās šī rotaļlieta ir pieejama, 
norādot sīku informāciju jo īpaši par 
neatbilstību un veiktajiem koriģējošajiem 
pasākumiem.

Or. de
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(Punktu numerācija Komisijas dokumenta 3. panta DE tekstā neatbilst numerācijai EN un FR 
tekstā)

Pamatojums

Saistībā ar CE+ marķējuma ieviešanu.

Grozījums Nr. 156
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Šarūnas Birutis, Janelly Fourtou

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 157
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
3. pants – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Pēc kompetento valsts iestāžu 
pieprasījuma ražotāji sniedz visu 

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu tādu drošības pasākumu izpildi, kas paredzēti bērnu veselības aizsardzībai, ir 
jānorāda, kādā  termiņā ir nosūtāma vajadzīgā informācija un dokumentācija. 

Grozījums Nr. 158
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ražotāji, kas ieceļ pilnvaroto pārstāvi, 
ne vēlāk kā četru nedēļu laikā pēc 
iecelšanas par to paziņo kompetentajai 
valsts iestādei, kuras teritorijā tirgū ir 
pieejamas viņu rotaļlietas.

Or. en

Pamatojums

Šāds paziņojums ir vajadzīgs, un tas jāizdara noteiktā termiņā. 

Grozījums Nr. 159
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
4. pants – 1.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.b Šādā paziņojumā obligāti iekļauj 
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pilnvarotā pārstāvja datus (vārds/uzvārds, 
pasta adrese, tālruņa numurs, e-pasta 
adrese, tīmekļa vietne), sīku informāciju 
par rotaļlietām, attiecībā uz kurām 
pilnvarotais pārstāvis ir uzņēmies 
3. punktā noteiktās saistības, kā arī 
norāda minēto rotaļlietu identifikācijas 
numuru.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu sasniegt šīs direktīvas mērķus, ir jānorāda, kāda informācija ražotājam obligāti 
jāsniedz kompetentajām valsts iestādēm. 

Grozījums Nr. 160
Małgorzata Handzlik

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(a) 10 gadus glabā EK atbilstības 
deklarāciju un tehnisko dokumentāciju, lai 
tā būtu pieejama valsts uzraudzības 
iestādēm;

(a) 5 gadus glabā EK atbilstības deklarāciju 
un tehnisko dokumentāciju, lai tā būtu 
pieejama valsts uzraudzības iestādēm;

Or. en

Pamatojums

Piedāvātais 10 gadu laikposms ievērojami palielinās uzņēmēju izmaksas saistībā ar 
dokumentu glabāšanu. Tas jāsamēro ar pārējām prasībām, piemēram, attiecībā uz finanšu 
dokumentu glabāšanu. 
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Grozījums Nr. 161
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu tādu drošības pasākumu izpildi, kas paredzēti bērnu veselības aizsardzībai, ir 
jānorāda, kādā  termiņā ir nosūtāma vajadzīgā informācija un dokumentācija.

Grozījums Nr. 162
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Laižot rotaļlietu tirgū, ievedēji 
pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās 
prasības un nodrošina, ka rotaļlietas, ko 
viņi laiž tirgū, atbilst šīs direktīvas 
normām un ir drošas.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, ka ievedēji uzņemas daļu atbildības par šīs direktīvas īstenošanu, nodrošinot 
atbilstību tās mērķiem.
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Grozījums Nr. 163
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Ievedēji uz rotaļlietas skaidri un 
redzamā vietā norāda savu nosaukumu un 
adresi, tālruņa numuru un e-pasta adresi, 
lai ar tiem var sazināties, vai, ja rotaļlietas 
izmērs vai veids to neatļauj, tie to norāda 
uz iesaiņojuma vai dokumentā, kas 
pievienots rotaļlietai, tā, lai šis uzraksts 
būtu labi redzams un to varētu viegli 
atšķirt no rotaļlietas apraksta.

Or. en

Pamatojums

Informācijai, kas minēta šajā grozījumā, jābūt viegli pamanāmai un ātri pieejamai. 

Grozījums Nr. 164
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Ja ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru 
ievedēji ir laiduši tirgū, rada kaut mazāku 
apdraudējumu bērnu veselībai vai 
neatbilst piemērojamajiem Kopienas 
tiesību aktiem, ievedēji tūlīt veic 
nepieciešamos koriģējošos pasākumus, lai 
panāktu rotaļlietas atbilstību vai arī, ja 
vajadzīgs, lai izņemtu to no tirgus un 
atsauktu no gala lietotājiem. Viņi 
nekavējoties par to informē valsts iestādes 
tajās dalībvalstīs, kurās viņi rotaļlietu 
darījuši pieejamu, sniedzot precīzu 
aprakstu jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem, izņemšanas vai 
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atsaukšanas pasākumiem. 

Or. en

Grozījums Nr. 165
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 6. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

6. Ievedēji 10 gadus glabā EK atbilstības 
deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama 
tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, 
lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu 
pieejama tehniskā dokumentācija.

6.  Ievedēji 5 gadus glabā EK atbilstības 
deklarācijas kopiju, lai tā būtu pieejama 
tirgus uzraudzības iestādēm, un nodrošina, 
lai šīm iestādēm pēc pieprasījuma būtu 
pieejama tehniskā dokumentācija.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātais 10 gadu laikposms ievērojami palielinās uzņēmēju izmaksas saistībā ar 
dokumentu glabāšanu. Tas jāsamēro ar pārējām prasībām, piemēram, attiecībā uz finanšu 
dokumentu glabāšanu. .

Grozījums Nr. 166
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
5. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Pamatojums

Ir jānorāda, kādā termiņā ir nosūtāma vajadzīgā informācija un dokumentācija.

Grozījums Nr. 167
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Darot rotaļlietu pieejamu tirgū, izplatītāji 
pietiekami rūpīgi ievēro piemērojamās 
prasības un nodrošina, ka rotaļlietas, ko 
viņi laiž tirgū, atbilst šīs direktīvas 
normām un ir drošas.

Or. en

Pamatojums

Ir ļoti svarīgi, ka visi piegādes ķēdes dalībnieki uzņemas daļu atbildības par šīs direktīvas 
īstenošanu, nodrošinot atbilstību tās mērķiem.

Grozījums Nr. 168
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja ir iemesls uzskatīt, ka rotaļlieta, kuru 
izplatītāji ir darījuši pieejamu tirgū, rada 
kaut mazāku apdraudējumu bērnu 
veselībai vai nav saskaņā ar 
piemērojamajiem Kopienas tiesību aktiem, 
izplatītājs tūlīt veic nepieciešamos 
koriģējošos pasākumus, lai panāktu 
minētās rotaļlietas atbilstību vai arī lai 
izņemtu to no tirgus un atsauktu no gala 
lietotājiem. Viņi nekavējoties par to 
informē pārējos iesaistītos uzņēmējus un 
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informāciju jo īpaši par neatbilstību un 
veiktajiem koriģējošajiem pasākumiem.

valsts iestādes tajās dalībvalstīs, kurās viņi 
rotaļlietu darījuši pieejamu, sniedzot 
precīzu aprakstu jo īpaši par neatbilstību 
un veiktajiem koriģējošajiem, izņemšanas 
vai atsaukšanas pasākumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu tādu drošības pasākumu izpildi, kas paredzēti bērnu veselības aizsardzībai, ir 
jānorāda, kādā  termiņā ir nosūtāma vajadzīgā informācija un dokumentācija.

Grozījums Nr. 169
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
6. pants – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu tādu drošības pasākumu izpildi, kas paredzēti bērnu veselības aizsardzībai, ir 
jānorāda, kādā  termiņā ir nosūtāma vajadzīgā informācija un dokumentācija.
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Grozījums Nr. 170
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
7.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.a pants
Reģistrācijas žurnāls

Uzņēmēji izveido žurnālu, kurā viņi 
reģistrē koriģējošos pasākumus, 
izņemšanas un atsaukšanas gadījumus, 
kā arī sūdzības, kas saņemtas no citiem 
uzņēmējiem un gala lietotājiem, un šajā 
sakarībā veiktos pasākumus.
Saistībā ar katru minēto pasākumu 
reģistrācijas žurnālā skaidri norāda 
pasākuma iemeslus, attiecīgās rotaļlietas 
identifikācijas numuru un rotaļlietas 
raksturojumu, kas nodrošina 
izsekojamību, kā arī sūdzības saņemšanas 
datumu un dienu, kurā nosūtīts 
paziņojums par šajā sakarībā veikto 
pasākumu.
Reģistrācijas žurnālu glabā 10 gadus. Pēc 
kompetento valsts iestāžu pieprasījuma 
uzņēmēji nodrošina tām piekļuvi šiem 
reģistrācijas žurnāliem.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas 3. panta 4. punktā minēts, ka reģistrāciju veic ražotāji. Tādēļ ir jānosaka, kāda 
kārtība jāievēro, ieviešot šādus reģistrācijas žurnālus. 
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Grozījums Nr. 171
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 1. daļa – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ba) kas, iespējams, apliecinājuši CE+ 
marķējumu neatkarīgā novērtēšanas 
aģentūrā.

Or. de

Pamatojums

Saistībā ar CE+ marķējuma ieviešanu.

Grozījums Nr. 172
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Tiem ir ieviestas atbilstīgas sistēmas un 
procedūras, kas ļauj 5 gadus šo informāciju 
darīt pieejamu tirgus uzraudzības iestādēm 
pēc to pieprasījuma.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātais 10 gadu laikposms ievērojami palielinās uzņēmēju izmaksas saistībā ar 
dokumentu glabāšanu. Tas jāsamēro ar pārējām prasībām, piemēram, attiecībā uz finanšu 
dokumentu glabāšanu. 



AM\744156LV.doc 51/195 PE412.121v02-00

LV

Grozījums Nr. 173
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
8. pants – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai uzlabotu tādu drošības pasākumu izpildi, kas paredzēti bērnu veselības aizsardzībai, ir 
jānorāda, kādā  termiņā ir nosūtāma vajadzīgā informācija un dokumentācija.

Grozījums Nr. 174
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka rotaļlietas 
nelaiž tirgū, ja tās neatbilst drošuma 
pamatprasībām, proti, 2. punktā 
noteiktajai vispārējai drošuma 
pamatprasībai un II pielikumā 
noteiktajām īpašajām drošuma 
pamatprasībām.

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka rotaļlietas 
nelaiž tirgū, ja tās neatbilst drošuma 
pamatprasībām. Veicot šos pasākumus, 
pienācīgi ņem vērā piesardzības principu.

Or. en
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Grozījums Nr. 175
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka rotaļlietas 
nelaiž tirgū, ja tās neatbilst drošuma 
pamatprasībām, proti, 2. punktā noteiktajai 
vispārējai drošuma pamatprasībai un 
II pielikumā noteiktajām īpašajām drošuma 
pamatprasībām.

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka rotaļlietas 
nelaiž tirgū, ja tās neatbilst drošuma 
pamatprasībām, proti, 2. punktā noteiktajai 
vispārējai drošuma pamatprasībai un 
II pielikumā noteiktajām īpašajām drošuma 
pamatprasībām. Veicot šos pasākumus, 
pienācīgi ņem vērā piesardzības principu.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 176
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka rotaļlietas 
nelaiž tirgū, ja tās neatbilst drošuma 
pamatprasībām, proti, 2. punktā noteiktajai 
vispārējai drošuma pamatprasībai un 
II pielikumā noteiktajām īpašajām drošuma 
pamatprasībām.

1. Dalībvalstis veic visus vajadzīgos 
pasākumus, lai nodrošinātu, ka rotaļlietas 
nelaiž tirgū, ja tās neatbilst drošuma 
pamatprasībām, proti, 2. punktā noteiktajai 
vispārējai drošuma pamatprasībai un 
II pielikumā noteiktajām īpašajām drošuma 
pamatprasībām. Dalībvalstis pienācīgi 
ņem vērā piesardzības principu.
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Or. el

Grozījums Nr. 177
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Veicot šādus pasākumus, dalībvalstis ņem 
vērā Direktīvas 2001/95/EK 8. pantā 
noteikto piesardzības principu.

Or. en

Pamatojums

Vispārējā ražojumu drošuma direktīva (VRDD) paredz, ka, dalībvalstu iestādēm, uzsākot 
noteikta ražojuma tirgus uzraudzības pasākumus, pienācīgi jāņem vērā piesardzības princips. 
Tā kā rotaļlietu gadījumā runa ir par bērnu drošību, Rotaļlietu drošuma direktīvai ir 
jānodrošina vismaz VRDD līdzvērtīgs drošuma līmenis.

Grozījums Nr. 178
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Rotaļlietas nedrīkst apdraudēt lietotāju 
vai trešo personu drošumu un veselību, ja 
tās izmanto paredzētajā vai paredzamā 
veidā, ņemot vērā bērnu uzvedību. Ņem 
vērā lietotāju spējas un, ja vajadzīgs, viņu 
pieskatītāju spējas; īpaši tas attiecas uz 
rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru vai 
īpašību dēļ ir paredzētas bērniem, kas 
jaunāki par 36 mēnešiem. Rotaļlietu 
uzlīmēs vai uz to iepakojuma, kā arī tām 
pievienotajās lietošanas pamācībās pievērš 
lietotāju vai viņu pieskatītāju uzmanību 
apdraudējumiem un riskiem saistībā ar 

2. Rotaļlietas nedrīkst apdraudēt lietotāju 
vai trešo personu drošumu un veselību, ja 
tās izmanto paredzētajā vai paredzamā 
veidā, ņemot vērā bērnu uzvedību. Ņem 
vērā lietotāju spējas un, ja vajadzīgs, viņu 
pieskatītāju spējas; īpaši tas attiecas uz 
rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru vai 
īpašību dēļ ir paredzētas bērniem, kas 
jaunāki par 60 mēnešiem. Rotaļlietu 
uzlīmēs un/vai uz to iepakojuma, kā arī 
tām pievienotajās lietošanas pamācībās 
pievērš lietotāju vai viņu pieskatītāju 
uzmanību apdraudējumiem un riskiem 



PE412.121v02-00 54/195 AM\744156LV.doc

LV

lietošanu un tam, kā no tiem izvairīties. saistībā ar lietošanu un tam, kā no tiem 
izvairīties.

Or. el

Grozījums Nr. 179
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Rotaļlietas nedrīkst apdraudēt lietotāju 
vai trešo personu drošumu un veselību, ja 
tās izmanto paredzētajā veidā, ņemot vērā 
to, ka bērnu uzvedība bieži vien ir 
neparedzama un ka tādēļ rotaļlietām 
piemēro īpaši stingrus drošuma un 
veselības aizsardzības standartus.

Or. en

Pamatojums

Bērniem ir „nestandarta” uzvedība. Bērnu uzvedība pēc definīcijas ir neparedzama.

Grozījums Nr. 180
Emmanouil Angelakas

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ņem vērā lietotāju spējas un, ja vajadzīgs, 
viņu pieskatītāju spējas; īpaši tas attiecas 
uz rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru 
vai īpašību dēļ ir paredzētas bērniem, kas 
jaunāki par 36 mēnešiem. Attiecībā uz 
atsevišķām rotaļlietu kategorijām var 
noteikt citus vecuma ierobežojumus 
saskaņā ar drošuma prasībām 12. pantā 
minētajos saskaņotajos standartos.
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Or. en

Pamatojums

Šī atsauce tikai uz vienu vecuma ierobežojumu ir nepietiekama, ņemot vērā standartizācijas 
attīstību, jo jau pastāv atsauce uz bērniem, kurus nedrīkst atstāt bez uzraudzības (vecumā no 
5 līdz 10 mēnešiem), un notiek apspriešana par citiem vecuma ierobežojumiem (piemēram, 
18 mēneši).

Grozījums Nr. 181
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Patērētājiem ne vienmēr ir labums no tā, ka brīdinājuma uzrakstā norādīts, kura rotaļlietas 
daļa var radīt kaitējumu vai ka rotaļlieta satur konkrētu ķīmisku produktu. Piemēram, 
patērētājiem nav skaidrs, vai uzraksts „lodītes” ir jāuztver kā brīdinājums, ka pastāv 
nosmakšanas risks. Tāpēc brīdinājuma uzrakstā ir jāsniedz skaidra informācija lietotājiem 
gan par iespējamo kaitējumu/apdraudējumu, gan par risku, kas saistīts ar rotaļlietas 
lietošanu.
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Grozījums Nr. 182
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Brīdinājumus, kas vajadzīgi, izvēloties 
drošu rotaļlietu, ņemot vērā paredzēto 
lietojumu vai lietotāju, nodrošina uz 
tirdzniecības iepakojuma un, ja iespējams, 
interneta vietnē vai pretējā gadījumā tos 
piestiprina rotaļlietai tā, lai patērētājs to 
var izlasīt, pērkot rotaļlietu. Uz rotaļlietas 
pastāvīgi jābūt brīdinājumiem par 
apdraudējumu, kas katrreiz rodas, to 
lietojot, vai par bīstamu rīcību, kura 
iespējama lietošanas gaitā.

Or. en

Grozījums Nr. 183
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Pašlaik brīdinājumi bieži vien ir grūti pamanāmi, neskaidri uzrakstīti vai mijas ar citu 
informāciju, piemēram, uz iepakojuma. Šo problēmu var atrisināt, iekļaujot norādi, ka 
brīdinājumam ir jābūt skaidri redzamam.

Grozījums Nr. 184
Charlotte Cederschiöld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Brīdinājumi bieži vien ir grūti pamanāmi, neskaidri uzrakstīti vai mijas ar citu informāciju. 
Šo problēmu var atrisināt, iekļaujot norādi, ka brīdinājumam ir jābūt skaidri redzamam. 
Dažreiz brīdinājumus nav iespējams izlasīt. Šo problēmu mēģina risināt Komisijas 
priekšlikumā pārskatītajai regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu 
patērētājiem, un līdzīga pieeja ir jāizmanto arī šajā kontekstā.
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Grozījums Nr. 185
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja brīdinājums iespiests uz iepakojuma 
vai uz tam pievienotas etiķetes, tiem tur 
jābūt iespiestiem, izmantojot burtus, kuru 
izmērs ir vismaz 3 mm, bet iespiestam 
tekstam jābūt ļoti kontrastainam attiecībā 
pret fonu.

Or. en

Pamatojums

Dažreiz brīdinājumus nav iespējams izlasīt. Šo problēmu mēģina risināt Komisijas 
priekšlikumā Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par pārtikas produktu informācijas 
sniegšanu patērētājiem, un līdzīgu pieeju ieteicams izmantot arī pārskatītajā direktīvā par 
rotaļlietu drošumu.

Grozījums Nr. 186
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Brīdinājumus, kas vajadzīgi, izvēloties 
drošu rotaļlietu, ņemot vērā paredzēto 
lietojumu vai lietotāju, nodrošina uz 
tirdzniecības iepakojuma vai pretējā 
gadījumā tos piestiprina rotaļlietai tā, lai 
patērētājs to var izlasīt, pērkot rotaļlietu. 
Iepērkoties tiešsaistē, tīmekļa vietnē ir 
jābūt skaidri redzamam brīdinājumam.

Or. en



AM\744156LV.doc 59/195 PE412.121v02-00

LV

Pamatojums

Dažos brīdinājumos ir noteikti ierobežojumi lietošanai un/vai lietotājiem attiecībā uz 
rotaļlietas drošumu. Lai novērtētu, pērkot rotaļlietu, cik tā ir droša, patērētājam ir vajadzīga 
informācija jau veikalā vai tīmekļa vietnē, nevis mājās, izsaiņojot rotaļlietu. Ir būtiski, lai 
patērētājam, izdarot pirkumu, būtu skaidrs ne tikai brīdinājums par vecuma ierobežojumiem, 
bet visi brīdinājumi attiecībā uz drošumu. Šis princips attiecas uz brīdinājumiem V pielikuma 
1. līdz 7. punktā, kā arī, piemēram, uz svara ierobežojumiem un brīdinājumu, ka 
aizsargmaskas un aizsargķiveres ir tikai rotaļlietas un nenodrošina aizsardzību. Daudzus 
brīdinājumus var iekļaut arī lietošanas pamācībā.

Grozījums Nr. 187
Charlotte Cederschiöld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Ja brīdinājums iespiests uz iepakojuma 
vai uz tam pievienotas etiķetes, tiem tur 
jābūt iespiestiem tā, lai tie būtu viegli 
lasāmi, bet iespiestam tekstam jābūt ļoti 
kontrastainam attiecībā pret fonu.

Or. en

Pamatojums

Brīdinājumi bieži vien ir grūti pamanāmi, neskaidri uzrakstīti vai mijas ar citu informāciju. 
Šo problēmu var atrisināt, iekļaujot norādi, ka brīdinājumam ir jābūt skaidri redzamam. 
Dažreiz brīdinājumus nav iespējams izlasīt. Šo problēmu mēģina risināt Komisijas 
priekšlikumā pārskatītajai regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu 
patērētājiem, un līdzīga pieeja ir jāizmanto arī šajā kontekstā. 
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Grozījums Nr. 188
Charlotte Cederschiöld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Pārdošanas vietās ir saskatāmi, salasāmi un 
labi ieraugāmi brīdinājumi, kuros norādīts 
lietotāju minimālais un maksimālais 
vecums. Brīdinājumus, kas vajadzīgi, 
izvēloties drošu rotaļlietu, ņemot vērā 
paredzēto lietojumu vai lietotāju, 
nodrošina uz tirdzniecības iepakojuma un 
interneta vietnē vai pretējā gadījumā tos 
piestiprina rotaļlietai tā, lai patērētājs to 
var izlasīt, pērkot rotaļlietu. 

Or. en

Pamatojums

Brīdinājumi bieži vien ir grūti pamanāmi, neskaidri uzrakstīti vai mijas ar citu informāciju. 
Šo problēmu var atrisināt, iekļaujot norādi, ka brīdinājumam ir jābūt skaidri redzamam. 
Dažreiz brīdinājumus nav iespējams izlasīt. Šo problēmu mēģina risināt Komisijas 
priekšlikumā pārskatītajai regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu 
patērētājiem, un līdzīga pieeja ir jāizmanto arī šajā kontekstā. 

Grozījums Nr. 189
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
10. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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



AM\744156LV.doc 61/195 PE412.121v02-00

LV

brīdinājumi.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut, ka patērētājs uzzina par to, ka rotaļlieta ir nedroša bērnam, tikai mājās, 
atverot iepakojumu. Tad var gadīties, ka patērētājs atstāj šo rotaļlietu bērnam, nevis nodod 
atpakaļ tirdzniecības vietā. Tāpēc patērētājiem brīdinājumi jāredz un jāizlasa, pirms izdarīts 
pirkums, lai novērtētu apdraudējumu, kas saistīts ar izraudzīto rotaļlietu, un izlemtu, vai šī 
rotaļlieta der bērnam no drošuma viedokļa. 

Grozījums Nr. 190
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Neizdzēšamus un skaidri redzamus 
brīdinājumus, kas vajadzīgi, izvēloties 
drošu rotaļlietu, ņemot vērā paredzēto 
lietojumu vai lietotāju, nodrošina uz pašas 
rotaļlietas vai/un uz tirdzniecības 
iepakojuma tā, lai patērētājs var izlasīt šo 
informāciju, pērkot rotaļlietu. Šī norma 
attiecas uz brīdinājumiem V pielikuma 
B daļā.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst pieļaut, ka patērētājs uzzina par to, ka rotaļlieta ir nedroša bērnam, tikai mājās, 
atverot iepakojumu. Tad var gadīties, ka patērētājs atstāj šo rotaļlietu bērnam, nevis nodod 
atpakaļ tirdzniecības vietā. Tāpēc patērētājiem brīdinājumi jāredz un jāizlasa, pirms izdarīts 
pirkums, lai novērtētu apdraudējumu, kas saistīts ar izraudzīto rotaļlietu, un izlemtu, vai šī 
rotaļlieta der bērnam no drošuma viedokļa. 
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Grozījums Nr. 191
Maria Matsouka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el

Grozījums Nr. 192
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz rotaļlietas pastāvīgi jābūt 
brīdinājumiem par apdraudējumu, kas 
katrreiz rodas, to lietojot, vai par bīstamu 
rīcību, kura iespējama lietošanas gaitā.

Or. en

Pamatojums

Dažreiz patērētājiem ir svarīgi atcerēties brīdinājumu ikreiz, kad sāk lietot rotaļlietu, vai ja 
pagājis ilgs laiks pēc rotaļlietas iegādes, lai izvairītos no nejaušībām, to lietojot. Tāpēc šiem 
brīdinājumiem vienmēr jābūt uz pašas rotaļlietas. Šis princips attiecas uz brīdinājumiem 
V pielikuma 2., 5. un 6. punktā, kā arī, piemēram, uz brīdinājumu, ka bērns var sapīties bērnu 
ratiņu grabuļos (kas jau paredzēts rotaļlietu standartā).
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Grozījums Nr. 193
Charlotte Cederschiöld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uz rotaļlietas pastāvīgi jābūt 
brīdinājumiem par apdraudējumu, kas 
katrreiz rodas, to lietojot.

Or. en

Pamatojums

Brīdinājumi bieži vien ir grūti pamanāmi, neskaidri uzrakstīti vai mijas ar citu informāciju. 
Šo problēmu var atrisināt, iekļaujot norādi, ka brīdinājumam ir jābūt skaidri redzamam. 
Dažreiz brīdinājumus nav iespējams izlasīt. Šo problēmu mēģina risināt Komisijas 
priekšlikumā pārskatītajai regulai par pārtikas produktu informācijas sniegšanu 
patērētājiem, un līdzīga pieeja ir jāizmanto arī šajā kontekstā. 

Grozījums Nr. 194
Maria Matsouka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīdinājumus, kas vajadzīgi, izvēloties 
drošu rotaļlietu, ņemot vērā paredzēto 
lietojumu vai lietotāju, nodrošina uz 
rotaļlietas un/vai tās iepakojuma, lai 
patērētāji var izlasīt šo informāciju, 
pērkot rotaļlietu.

Or. el
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Grozījums Nr. 195
Maria Matsouka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīdinājumus, kurus patērētājiem jāņem 
vērā katru reizi, kad rotaļlieta tiek 
izmantota, vai pietiekami ilgu laiku pēc 
tās iegādes, lai izvairītos no rotaļlietas 
nedrošas vai nepareizas lietošanas, 
pastāvīgi piestiprina gan rotaļlietai, gan 
tās iepakojumam. 

Or. el

Grozījums Nr. 196
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīdinājumus, par kuriem jāatceras katru 
reizi, kad rotaļlieta tiek izmantota, vai ilgu 
laiku pēc tās iegādes, lai izvairītos no 
rotaļlietas nedrošas vai nepareizas 
lietošanas, pastāvīgi uzliek gan rotaļlietai, 
gan tās iepakojumam. Tas attiecas uz 
V pielikuma B daļas 2., 5. un 6. punktā 
minētajiem brīdinājumiem.

Or. en

Pamatojums

Dažos gadījumos patērētājiem jāatgādina par brīdinājumiem katru reizi, kad rotaļlietu 
izmanto, vai ilgu laiku pēc tās iegādes, lai izvairītos no riska, kas saistīts ar tās lietošanu. 
Piemēram, ir ārkārtīgi svarīgi marķēt ar pastāvīgu brīdinājumu piepūšamo matraci, 
atgādinot, ka to nedrīkst izmantot ūdenī, kura sastāvā ir sāls (jūrā). Tas pats attiecas uz 
rotaļlietām, ar kurām vairs nedrīkst rotaļāties bērns, kurš pārsniedzis noteiktu vecuma 
ierobežojumu.
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Grozījums Nr. 197
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sagatavo vadlīnijas par 
brīdinājumu atspoguļošanas veidiem. Šīs 
vadlīnijas izstrādā kopā ar dažādām 
ieinteresētajām personām un dalībvalstu 
iestādēm, ņemot vērā zinātnes un tehnikas 
attīstību.

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 198
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
13. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ņemot vērā komitejas atzinumu, 
Komisija pieņem lēmumu publicēt, 
nepublicēt, publicēt ar ierobežojumiem, 
saglabāt, saglabāt ar ierobežojumiem vai 
izņemt atsauces uz attiecīgo saskaņoto 
standartu Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī.

2. Ja atsauces uz saskaņotu standartu, kā 
minēts 13. pantā, Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī tiek publicētas ar 
ierobežojumiem vai saglabātas ar 
ierobežojumiem, Komisija var saskaņā ar 
46. panta a) punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru pieņemt lēmumu, 
norādot ierobežojuma iemeslu. Lēmumā 
var precizēt robežvērtības un citus 
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kritērijus, kas atbilst konkrētajām 
drošības prasībām. Lēmumā skaidri 
norāda, vai rotaļlietu, kas atbilst lēmumā 
noteiktajam saskaņotajam standartam, 
uzskata par atbilstošu standartā un 
lēmumā minētajām prasībām. 

Or. en

Grozījums Nr. 199
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja atsauces Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī uz saskaņotu 
standartu, kā minēts 13. pantā, tiek 
publicētas ar ierobežojumiem vai 
saglabātas ar ierobežojumiem, Komisija 
var saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru pieņemt 
lēmumu, norādot ierobežojuma iemeslu. 
Lēmumā var precizēt robežvērtības un 
citus kritērijus, kas atbilst konkrētajām 
drošības prasībām. Lēmumā skaidri 
norāda, vai rotaļlietu, kas atbilst lēmumā 
noteiktajam saskaņotajam standartam, 
uzskata par atbilstošu standartā un 
lēmumā minētajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 200
Charlotte Cederschiöld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ja atsauces Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī uz saskaņotu 
standartu, kā minēts šajā pantā, tiek 
publicētas vai saglabātas ar 
ierobežojumiem, Komisija var saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru pieņemt lēmumu, 
norādot ierobežojuma iemeslu. Lēmumā 
skaidri norāda, vai rotaļlietu, kas atbilst 
lēmumā noteiktajam saskaņotajam 
standartam, uzskata par atbilstošu 
standartā un lēmumā minētajām 
prasībām. 

Or. en

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 201
Emmanouil Angelakas

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. EK atbilstības deklarācijā ir vismaz tie 
elementi, kas minēti III pielikumā, un to 
pastāvīgi atjaunina. EK atbilstības 
deklarācijas struktūras paraugs ir noteikts 
III pielikumā.

2. EK atbilstības deklarācijā ir vismaz tie 
elementi, kas minēti III pielikumā, un to 
pastāvīgi atjaunina. EK atbilstības 
deklarācijas struktūras paraugs ir noteikts 
III pielikumā. EK atbilstības deklarāciju 
tulko tajā valodā vai valodās, ko nosaka 
dalībvalsts, kuras tirgū rotaļlieta ir laista 
vai padarīta pieejama.

Or. en

Pamatojums

Ar šo grozījumu tekstu padara skaidrāku. 

Grozījums Nr. 202
Evelyne Gebhardt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a EK atbilstības deklarācijā attiecīgos 
gadījumos iekļauj deklarāciju, ko sniegusi 
neatkarīga novērtēšanas aģentūra, kura 
veic novērtējumu.

Or. de

Pamatojums

Grozījumu veic saistībā ar CE+ marķējuma ieviešanu.
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Grozījums Nr. 203
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sagatavojot EK atbilstības deklarāciju, 
ražotājs uzņemas atbildību par rotaļlietas 
atbilstību.

3. Sagatavojot EK atbilstības deklarāciju, 
ražotājs uzņemas atbildību par rotaļlietas 
atbilstību. Tiek nodrošināts, ka atbilstības 
deklarācijas kopija pēc pieprasījuma ir 
pieejama attiecīgām iestādēm un piegādes 
ķēdē iesaistītiem uzņēmējiem.

Or. en

Pamatojums

Lai veiktu nepieciešamo rotaļlietas drošuma novērtēšanu un varētu iesniegt dokumentus, 
kurus pieprasa, piemēram, tirgus uzraudzības iestādes, piegādes ķēdē iesaistītajiem 
izplatītājiem un uzņēmējiem ir tiesības pieprasīt dokumentus no ražotāja.  Izplatītāji ir 
norādījuši, ka šis jautājums viņiem ir svarīgs.

Grozījums Nr. 204
Charlotte Cederschiöld

Direktīvas priekšlikums
14. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Sagatavojot EK atbilstības deklarāciju, 
ražotājs uzņemas atbildību par rotaļlietas 
atbilstību. 

3. Sagatavojot EK atbilstības deklarāciju, 
ražotājs uzņemas atbildību par rotaļlietas 
atbilstību. Tiek nodrošināts, ka EK modeļa 
apliecības kopija pēc pieprasījuma ir 
pieejama attiecīgām iestādēm un piegādes 
ķēdē iesaistītiem uzņēmējiem. 

Or. en

Pamatojums

Lai veiktu nepieciešamo rotaļlietas drošuma novērtēšanu un varētu iesniegt dokumentus, 
kurus pieprasa, piemēram, tirgus uzraudzības iestādes, piegādes ķēdē iesaistītajiem 
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izplatītājiem un uzņēmējiem ir tiesības pieprasīt dokumentus no ražotāja.  

Grozījums Nr. 205
Wolfgang Bulfon

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a CE marķējumā jāiekļauj norāde par 
novērtēšanas aģentūru, kas apstiprinājusi 
atbilstību.

Or. de

Pamatojums

Novērtēšanas aģentūras numura norādīšana tiek paredzēta, lai apgrūtinātu CE marķējuma 
ļaunprātīgu izmantošanu.

Grozījums Nr. 206
Charlotte Cederschiöld

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas, kurām nav uzlikts 
CE marķējums un kuras neatbilst šīs 
direktīvas prasībām, var izstādīt 
tirdzniecības gadatirgos un izstādēs, ja tām 
pievieno zīmi, kurā skaidri norādīts, ka 
rotaļlietas neatbilst šīs direktīvas prasībām 
un nav paredzētas pārdošanai vai 
bezmaksas izplatīšanai.

7. Dalībvalstis nedrīkst kavēt rotaļlietas, 
kurām nav uzlikts CE marķējums vai kuras 
jebkādā citā veidā neatbilst šīs direktīvas 
prasībām, izstādīt tirdzniecības gadatirgos 
un izstādēs, ja tām pievieno zīmi, kurā 
skaidri norādīts, ka rotaļlietas neatbilst šīs 
direktīvas prasībām un nav paredzētas 
pārdošanai vai bezmaksas izplatīšanai.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības gadatirgos izstādītas rotaļlietas neuzskata par laistām iekšējā tirgū, un, pat ja 
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tās ir bīstamas, pret tām nevar uzsākt nekādus pasākumus. Ir jābūt zīmei, kas norāda, 
piemēram, importētājiem un izplatītājiem, kuri apmeklē gadatirgu, ka šīs rotaļlietas tirgū 
pārdot nedrīkst. Tomēr, pārkāpjot noteikumus, lielākā daļa gadatirgos izstādīto rotaļlietu ir 
marķētas ar CE marķējumu. Tirgus uzraudzības iestādēm, ņemot vērā teksta spēkā esošo 
redakciju, ir sarežģīti likt izstāžu dalībniekiem izvietot šādu zīmi, jo tekstā netiek ietverts 
jautājums par rotaļlietām, kuras ir neatbilstīgi marķētas ar CE marķējumu. 

Grozījums Nr. 207
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas, kurām nav uzlikts 
CE marķējums un kuras neatbilst šīs 
direktīvas prasībām, var izstādīt 
tirdzniecības gadatirgos un izstādēs, ja tām 
pievieno zīmi, kurā skaidri norādīts, ka 
rotaļlietas neatbilst šīs direktīvas prasībām 
un nav paredzētas pārdošanai vai 
bezmaksas izplatīšanai.

7. Rotaļlietas, kurām nav uzlikts 
CE marķējums vai kuras jebkādā citā 
veidā neatbilst šīs direktīvas prasībām, var 
izstādīt tirdzniecības gadatirgos un 
izstādēs, ja tām pievieno zīmi, kurā skaidri 
norādīts, ka rotaļlietas neatbilst šīs 
direktīvas prasībām un nav paredzētas 
pārdošanai vai bezmaksas izplatīšanai.

Or. en

Pamatojums

Tirdzniecības gadatirgos izstādītas rotaļlietas neuzskata par laistām iekšējā tirgū, un, pat ja 
tās ir bīstamas, pret tām nevar uzsākt nekādus pasākumus. Ir jābūt zīmei, kas norāda, 
piemēram, importētājiem un izplatītājiem, kuri apmeklē gadatirgu, ka šīs rotaļlietas ES 
pārdot nedrīkst. Tomēr, pārkāpjot noteikumus, lielākā daļa gadatirgos izstādīto rotaļlietu ir 
marķētas ar CE marķējumu. Tirgus uzraudzības iestādēm, ņemot vērā teksta spēkā esošo 
redakciju, ir sarežģīti likt izstāžu dalībniekiem izvietot šādu zīmi, jo tekstā netiek ietverts 
jautājums par rotaļlietām, kuras ir neatbilstīgi marķētas ar CE marķējumu.
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Grozījums Nr. 208
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas, kurām nav uzlikts 
CE marķējums un kuras neatbilst šīs 
direktīvas prasībām, var izstādīt 
tirdzniecības gadatirgos un izstādēs, ja tām 
pievieno zīmi, kurā skaidri norādīts, ka 
rotaļlietas neatbilst šīs direktīvas prasībām 
un nav paredzētas pārdošanai vai 
bezmaksas izplatīšanai.

7. Rotaļlietas, kurām nav uzlikts 
CE marķējums vai kuras jebkādā citā 
veidā neatbilst šīs direktīvas prasībām, var 
izstādīt tirdzniecības gadatirgos un 
izstādēs, ja tām pievieno zīmi, kurā skaidri 
norādīts, ka rotaļlietas neatbilst šīs 
direktīvas prasībām un nav paredzētas 
pārdošanai vai bezmaksas izplatīšanai.

Or. en

Grozījums Nr. 209
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
15.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

15.a pants
Uz tirgū laistām rotaļlietām, kuras ir 
paredzētas bērniem līdz trīs gadu 
vecumam, jābūt CE+ marķējumam.
Uz tirgū laistām rotaļlietām, kuras ir 
paredzētas trīs gadus veciem un vecākiem 
bērniem, jābūt CE+ marķējumam.
Citos gadījumos piemēro 15. panta 
noteikumus.

Or. de

Pamatojums

Grozījumu veic saistībā ar CE+ marķējuma ieviešanu.
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Grozījums Nr. 210
Evelyne Gebhardt

Direktīvas priekšlikums
16.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

16.a pants
CE marķējuma uzlikšanas noteikumi un 

nosacījumi
1. CE+ zīmi atveido ar šādiem 
sākumburtiem „CE” un simbolu „+”:

[attēls]
2. Citos gadījumos piemēro 16. panta 
noteikumus.

Or. de

Pamatojums

Grozījumu veic saistībā ar CE+ marķējuma ieviešanu.

Grozījums Nr. 211
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
17. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pirms laist rotaļlietu tirgū, ražotāji veic 
ķīmisko, fizikālo, mehānisko, elektrisko, 
uzliesmojamības, higiēnas un 
radioaktivitātes apdraudējumu analīzi, ko 
var radīt rotaļlieta un iespējamo saskarsmi 
ar šiem apdraudējumiem.

Pirms laist rotaļlietu tirgū, ražotāji veic 
ķīmisko, fizikālo, mehānisko, elektrisko, 
uzliesmojamības, higiēnas un 
radioaktivitātes apdraudējumu analīzi, ko 
var radīt rotaļlieta un iespējamo saskarsmi 
ar šiem apdraudējumiem. To, ka saistībā 
ar rotaļlietu nav iepriekš reģistrēti 
negadījumi, automātiski neuzskata par 
pierādījumu zemai riska pakāpei.

Or. el
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Grozījums Nr. 212
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

To, ka saistībā ar rotaļlietu nav iepriekš 
reģistrēti negadījumi, nedrīkst 
automātiski uzskatīt par norādi uz 
pieņēmumu par zemu riska pakāpi.

Or. en

Pamatojums

Gadījumos, kad trūkst zinātnisku datu vai statistikas dati par nelaimes gadījumiem ir 
nepilnīgi, jo īpaši saistībā ar apdraudējumu, ko rada ķīmiskas vielas, ne vienmēr var būt 
iespējams pamatot pasākumus riska samazināšanai vai produkta specifikāciju ar skaidriem 
zinātniskiem pierādījumiem par kaitējumu.

Grozījums Nr. 213
Wolfgang Bulfon

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms laist rotaļlietas tirgū, ražotāji 
izmanto 2. un 3. punktā norādītās
atbilstības novērtēšanas procedūras, lai 
pierādītu, ka rotaļlietas atbilst 9. pantā un 
II pielikumā noteiktajām drošuma 
pamatprasībām.

1. Pirms ražotāji laiž rotaļlietas tirgū, tām 
veic atbilstības novērtēšanas procedūras, 
izmantojot B vai augstāka līmeņa moduli, 
kā norādīts Lēmuma [..] I pielikumā, lai 
pierādītu, ka rotaļlietas atbilst 9. pantā un 
II pielikumā noteiktajām drošuma 
pamatprasībām.

Or. de

Pamatojums

A modulim atbilstīgo rotaļlietu pašsertifikācija jāaizstāj ar stingrākām rotaļlietu 
novērtēšanas prasībām (B, C moduli utt.). 
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Grozījums Nr. 214
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms laist rotaļlietas tirgū, ražotāji 
izmanto 2. un 3. punktā norādītās 
atbilstības novērtēšanas procedūras, lai 
pierādītu, ka rotaļlietas atbilst 9. pantā un 
II pielikumā noteiktajām drošuma 
pamatprasībām. 

1. Pirms laist rotaļlietas tirgū, ražotāji 
izmanto 2. punktā norādītās atbilstības 
novērtēšanas procedūras, lai pierādītu, ka 
rotaļlietas atbilst 9. pantā un II pielikumā 
noteiktajām drošuma pamatprasībām.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka ražojumi atbilst drošuma prasībām, neatkarīgām pilnvarotām iestādēm 
jāveic EK tipa rotaļlietu pārbaude, kā paredzēts Lēmuma par produktu tirdzniecības vienotu 
sistēmu I  pielikumā iekļautajā B modulī. Tā kā šādas trešās puses veiktas pārbaudes būs 
obligātas ASV, ES nevajadzētu piemērot procedūras ar zemākām prasībām. 

Grozījums Nr. 215
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ražotājs ir piemērojis saskaņotos 
standartus, kuru atsauces numuri ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un kuri aptver visas attiecīgās 
rotaļlietas drošuma prasības, ražotājs 
izmanto iekšējo ražošanas kontroles 
procedūru, kas noteikta Lēmuma [..] 
I pielikuma A modulī.

svītrots

Or. en
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Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka ražojumi atbilst drošuma prasībām, neatkarīgām pilnvarotām iestādēm 
jāveic EK tipa rotaļlietu pārbaude, kā paredzēts Lēmuma par produktu tirdzniecības vienotu 
sistēmu I  pielikumā iekļautajā B modulī. Tā kā šādas trešās puses veiktas pārbaudes būs 
obligātas ASV, ES nevajadzētu piemērot procedūras ar zemākām prasībām.

Grozījums Nr. 216
Wolfgang Bulfon

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja ražotājs ir piemērojis saskaņotos 
standartus, kuru atsauces numuri ir 
publicēti Eiropas Savienības Oficiālajā 
Vēstnesī un kuri aptver visas attiecīgās 
rotaļlietas drošuma prasības, ražotājs 
izmanto iekšējo ražošanas kontroles 
procedūru, kas noteikta Lēmuma [..] 
I pielikuma A modulī.

svītrots

Or. de

Grozījums Nr. 217
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Šādos gadījumos rotaļlietu iesniedz EK 
tipa pārbaudei, kā minēts 19. pantā, saistībā 
ar atbilstību tipa procedūrai, kas noteikta 
Lēmuma [..] I pielikuma C modulī:

3. Rotaļlietu iesniedz EK tipa pārbaudei, 
kā minēts 19. pantā, saistībā ar atbilstību 
tipa procedūrai, kas noteikta Lēmuma [..] 
I pielikuma C modulī.

(a) ja nav saskaņoto standartu, kuru 
atsauces numurs ir publicēts Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī un kuri 
aptver visas attiecīgās drošuma prasības 
rotaļlietai;
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(b) ja a) punktā minētie standarti ir, bet 
ražotājs tos nav piemērojis vai piemērojis 
tos tikai daļēji;
(c) ja a) punktā minētie standarti vai kāds 
no tiem ir publicēts ar ierobežojumu;
(d) ja ražotājs uzskata, ka rotaļlietas veids, 
dizains, konstrukcija vai mērķis rada 
nepieciešamību pēc trešās personas 
pārbaudes.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu to, ka ražojumi atbilst drošuma prasībām, neatkarīgām pilnvarotām iestādēm 
jāveic EK tipa rotaļlietu pārbaude, kā paredzēts Lēmuma par produktu tirdzniecības vienotu 
sistēmu I  pielikumā iekļautajā B modulī. Tā kā šādas trešās puses veiktas pārbaudes būs 
obligātas ASV, ES nevajadzētu piemērot procedūras ar zemākām prasībām. 

Grozījums Nr. 218
Wolfgang Bulfon

Direktīvas priekšlikums
18. pants – 3. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) ja rotaļlieta ir paredzēta bērniem, kuri 
jaunāki par 36 mēnešiem.

Or. de

Grozījums Nr. 219
Maria Matsouka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a I pielikuma II sadaļā minētos 
ražojumus iesniedz EK tipa pārbaudei.
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Or. el

Grozījums Nr. 220
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
20. pants – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Ja ražotājs nepilda 1., 2. un 3. punktā 
paredzētās saistības, tirgus uzraudzības 
iestāde var pieprasīt, lai tas uz sava rēķina 
noteiktā laikā veic pārbaudi pilnvarotajā 
iestādē un pierāda atbilstību saskaņotajiem 
standartiem un drošuma pamatprasībām.
Šādos gadījumos tirgus uzraudzības 
iestāde var pieprasīt nelaist rotaļlietu 
tirgū, pirms, pamatojoties uz veiktajām 
pārbaudēm, nav pieņemts galīgais 
lēmums.

Or. da

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 221
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

praktiskai attīstībai, Komisija var grozīt 
šādas direktīvas sadaļas:

(a) II pielikuma III daļas 7. un 8. punktu; (a) II pielikuma III daļas 7. un 8. punktu;
(b) V pielikumu. (b) V pielikumu.

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

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru un 
pēc vajadzības saskaņā ar attiecīgās 
zinātniskās komitejas atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Šis pants attiecas uz smaržvielām un smagajiem metāliem (kā arī brīdinājumiem).  Tajā tikai 
tiek ļauts veikt pielāgojumus atbilstīgi tehnikas un zinātnes attīstībai, izmantojot 
komitoloģijas procedūru, tāpēc, lai varētu grozīt atbilstošos pielikumus, ir nepieciešams 
iekļaut tekstā vārdu “praktiskai”. 

Grozījums Nr. 222
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

1. Lai pielāgotu tehnikas un zinātnes 
attīstībai vai tiklīdz ir pieejami jauni 
zinātniskie dati, Komisija groza šādas 
direktīvas sadaļas:

(- a) I pielikumu;
(a) II pielikuma III daļas 7. un 8. punktu; (a) II pielikuma III daļas 7. punktu;

(- b) II pielikuma III daļas 8. punktu, lai 
samazinātu migrācijas robežvērtības;

(b) V pielikumu. (b) V pielikumu.

Or. en
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Pamatojums

Būtu jārada iespējas izmantot komitoloģijas kontroles procedūru, lai pielāgotu to ražojumu 
sarakstu, kurus nevajadzētu uzskatīt par rotaļlietām. Tas nodrošinātu, ka direktīvas darbības 
jomu varētu ātri pielāgot jaunām tirgus tendencēm, t.i., jaunām rotaļlietām.

Grozījums Nr. 223
Maria Matsouka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

-a) I pielikumu;

Or. el

Pamatojums

Būtu jārada iespējas izmantot komitoloģijas kontroles procedūru, lai pielāgotu to ražojumu 
sarakstu, kurus nevajadzētu uzskatīt par rotaļlietām. Tas nodrošinātu, ka direktīvas darbības 
jomu varētu ātri pielāgot jaunām tirgus tendencēm, t.i., jaunām rotaļlietām.

Grozījums Nr. 224
Eva-Britt Svensson

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)
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Grozījums Nr. 225
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Grozījums Nr. 226
Charlotte Cederschiöld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(Neattiecas uz tekstu latviešu valodā.)

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu pastāvēt iespējām atcelt CMR vielu aizliegumu attiecībā uz vielām, kuras 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā klasificētas kā CMR vielas, ja vien tās netiek izmantotas 
ļoti īpašos gadījumos rotaļlietas iekšpusē (piemēram, elektroniskajā sastāvdaļā) vai ja 
tehniski nav iespējams izvairīties no to atlikumiem, ievērojot labu ražošanas praksi. 
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Grozījums Nr. 227
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Neskarot II pielikuma III daļā 
minētos ierobežojumus, Komisija 
vajadzības gadījumā un saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru var grozīt 
II pielikumu, lai:
– noteiktu robežvērtības vai citus 
ierobežojumus tām vielām vai 
preparātiem, kas apdraud veselību, bet 
kas nav iekļautas II pielikuma III daļas 
7. un 8. punktā;
– noteiktu trokšņa robežvērtības;
– noteiktu rotaļlietu ātruma robežvērtības;
– noteiktu rotaļlietu temperatūras 
robežvērtības (rotaļlietu pieejamās 
virsmas un rotaļlietās ietverto šķidrumu 
un gāzu temperatūra).

Or. en

Pamatojums

Regulatīvā kontroles procedūra ir jāpaplašina, lai nodrošinātu, ka šo procedūru, kas ir 
ātrāka par koplēmumu, piemēro lielākam rotaļlietu drošuma prasību spektram.

Grozījums Nr. 228
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Komisija var lemt par to, vai rotaļlietās 
izmantotas vielas vai preparāti, kas 
Direktīvas 67/584/EEK I pielikumā 

svītrots
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klasificētas kā 1., 2. un 3. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas vielas.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 46. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu pastāvēt iespējām atcelt CMR vielu aizliegumu attiecībā uz vielām, kuras 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā klasificētas kā CMR vielas, ja vien tās netiek izmantotas 
ļoti īpašos gadījumos rotaļlietas iekšpusē (piemēram, elektroniskajā sastāvdaļā) vai ja 
tehniski nav iespējams izvairīties no to atlikumiem, ievērojot labu ražošanas praksi.

Grozījums Nr. 229
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu pastāvēt iespējām atcelt CMR vielu aizliegumu attiecībā uz vielām, kuras 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā klasificētas kā CMR vielas, ja vien tās netiek izmantotas 
ļoti īpašos gadījumos rotaļlietas iekšpusē (piemēram, elektroniskajā sastāvdaļā) vai ja 
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tehniski nav iespējams izvairīties no to atlikumiem, ievērojot labu ražošanas praksi. Ja ir 
nepieciešami papildu ierobežojumi bīstamu vielu izmantošanai, tos var ieviest saskaņā ar 
II pielikuma III daļas 8. punktu. 

Grozījums Nr. 230
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

2. Komisija gadījumos, kad nepieciešams 
nodrošināt bērnu veselību un drošību, 
detalizēti precizē II pielikumā minētās 
drošības pamatprasības (t.i., nosaka 
robežvērtības vai citus ierobežojumus 
konkrētām ķīmiskām vielām, kuras nav 
minētas II pielikuma III daļas 7. un 
8. punktā, trokšņa robežvērtības, ātruma 
robežvērtības utt.) un izveido sarakstu, 
kurā iekļauj rotaļlietas, kurām saskaņā ar 
I pielikuma II daļu jāveic EK tipa 
pārbaude.

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

Šos precizējumus pieņem saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

Lēmumus par politiski svarīgiem jautājumiem, kurus nepieciešams pieņemt, lai nodrošinātu 
bērnu veselību un drošību, nevajadzētu atstāt standartizācijas iestāžu pārziņā. Šādos 
jautājumos ir arī nepieciešams izmantot procedūru, kas ir ātrāka nekā koplēmums. Tāpēc, 
piemēram, ķīmisku vielu robežvērtības rotaļlietās un rotaļlietu radītā trokšņa un ātruma 
robežvērtības jānosaka, izmantojot komitoloģijas kontroles procedūru. Turklāt komitoloģijas 
procedūru var izmantot, lai izstrādātu un pielāgotu tādu rotaļlietu sarakstu, kurām jāveic 
obligāta EK tipa pārbaude.

Grozījums Nr. 231
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
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Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

Šos pasākumus, kas paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, 
pieņem saskaņā ar 46. panta 2. punktā 
minēto regulatīvo kontroles procedūru un 
pēc vajadzības saskaņā ar attiecīgās 
zinātniskās komitejas atzinumu.

Or. en

Pamatojums

Vārdi “rotaļlietās izmantotas” tiek aizstāts ar vārdiem “rotaļlietas satur”. Ar šo grozījumu 
direktīvas teksts tiek padarīts skaidrāks.  Ar to arī tiek paskaidrots, ka regulējums attiecas uz 
rotaļlietas laišanu tirgū (neatkarīgi no rotaļlietas izgatavošanas vietas), nevis uz rotaļlietas 
ražošanas procesu. Ar otru grozījumu vienkārši tiek izskaidrota zinātniskās komitejas iesaiste, 
kā paredzēts pielikumā par ķīmiskajiem produktiem. 

Grozījums Nr. 232
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 233
Charlotte Cederschiöld

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Or. en

Pamatojums

Nevajadzētu pastāvēt iespējām atcelt CMR vielu aizliegumu attiecībā uz vielām, kuras 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumā klasificētas kā CMR vielas, ja vien tās netiek izmantotas 
ļoti īpašos gadījumos rotaļlietas iekšpusē (piemēram, elektroniskajā sastāvdaļā) vai ja 
tehniski nav iespējams izvairīties no to atlikumiem, ievērojot labu ražošanas praksi. 
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Grozījums Nr. 234
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
45. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

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

Lai nodrošinātu bērnu veselību un 
drošību, Komisija vajadzības gadījumos 
detalizēti nosaka II pielikumā minētās 
drošības pamatprasības (t.i., robežvērtības 
vai citus ierobežojumus konkrētām 
ķīmiskām īpašībām, kuras nav minētas 
II pielikuma III sadaļu 7. un 8. punktā, 
trokšņa un ātruma robežvērtības utt.) un 
izveido sarakstu, kurā iekļauj rotaļlietas, 
kurām saskaņā ar I pielikuma II sadaļu 
jāveic EK tipa pārbaude. Šīs detalizētās 
prasības nosaka saskaņā ar 46. panta 
2. punktā noteikto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. el

Grozījums Nr. 235
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai sekmētu standartizācijas procesu, 
Komisija var grozīt pilnvaras attiecībā uz 
standartu, kurš nav pieņemts noteiktajā 
termiņā, nosakot robežvērtības un citus 
kritērijus, kas nepieciešami, lai standarts 
atbilstu 9. panta 2. punktā un 
II pielikumā noteiktajām drošības 
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pamatprasībām.
Šos pasākumus pieņem saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 236
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai sekmētu standartizācijas procesu, 
Komisija var grozīt pilnvaras attiecībā uz 
standartu, kurš nav pieņemts noteiktajā 
termiņā, nosakot robežvērtības un citus 
kritērijus, kas nepieciešami, lai standarts 
atbilstu 9. panta 2. punktā un 
II pielikumā noteiktajām drošības 
pamatprasībām. Šos pasākumus pieņem 
saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. en
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Grozījums Nr. 237
Charlotte Cederschiöld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai sekmētu standartizācijas procesu, 
Komisija var grozīt pilnvaras attiecībā uz 
standartu, kurš nav pieņemts noteiktajā 
termiņā, nosakot robežvērtības un citus 
kritērijus, kas nepieciešami, lai standarts 
atbilstu 9. panta 2. punktā un 
II pielikumā noteiktajām drošības 
pamatprasībām.

Šos pasākumus pieņem saskaņā ar 
46. panta 2. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. en

Pamatojums

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. 

Grozījums Nr. 238
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai novērstu apdraudējumus, uz 
kuriem neattiecas nekādas konkrētas 
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drošuma prasības, Komisija var grozīt 
II pielikumu, papildinot to ar konkrētām 
drošuma prasībām.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 46. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Rotaļlietu tirgus visu laiku attīstās, un nemitīgi tiek atklāti jauni apdraudējumi. Daudzus 
negadījumus, piemēram, ir izraisījuši spēcīgi magnēti. Ja Komisija kopā ar dalībvalstīm un 
Eiropas Parlamentu varētu papildināt II pielikumu ar konkrētām drošības pamatprasībām, 
šādus apdraudējumus varētu novērst daudz efektīvāk.

Grozījums Nr. 239
Charlotte Cederschiöld

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai novērstu apdraudējumus, uz 
kuriem neattiecas nekādas konkrētas 
drošuma prasības, Komisija var grozīt 
II pielikumu, papildinot to ar konkrētām 
drošuma prasībām.

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

Or. en

Pamatojums

Rotaļlietu tirgus visu laiku attīstās, un nemitīgi tiek atklāti jauni apdraudējumi. Daudzus 
negadījumus, piemēram, ir izraisījuši spēcīgi magnēti. Ja Komisija kopā ar dalībvalstīm un 
Eiropas Parlamentu varētu papildināt II pielikumu ar konkrētām drošības pamatprasībām, 
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šādus apdraudējumus varētu novērst daudz efektīvāk.  

Grozījums Nr. 240
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Lai novērstu apdraudējumus, uz 
kuriem neattiecas nekādas konkrētas 
drošuma prasības, Komisija var grozīt 
II pielikumu, papildinot to ar konkrētām 
drošuma prasībām.
Pasākumus, kas ir paredzēti, lai grozītu 
nebūtiskus šīs direktīvas elementus, to 
papildinot, pieņem saskaņā ar 46. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Grozījums Nr. 241
Emmanouil Angelakas

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu laišanu 
tirgū, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un 
kas tika laistas tirgū, pirms šī direktīva 
stājās spēkā vai vēlākais 5 gadus pēc tam, 
kad šī direktīva stājās spēkā.

Or. en

Pamatojums

Pārejas perioda pagarināšana uz 5 gadiem palīdz visām iesaistītajām pusēm labāk 
sagatavoties un ļauj gūt panākumus, piemērojot citas ar to saistītas procedūras, piemēram, 
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REACH regulu. 

Grozījums Nr. 242
Martí Grau i Segú

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. es

Pamatojums

Ar šo grozījumu tiek precizēts, ka jaunajai direktīvai nav atpakaļejoša spēka un ka, 
transponējot direktīvu, jāievēro vismaz 2 gadu pārejas periods.  

Grozījums Nr. 243
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Attiecībā uz 3. panta 1. punktu, 9. panta 
1. punktu un II pielikuma III punktu 
dalībvalstis neaizliedz laist tirgū 
rotaļlietas, kuras atbilst 
Direktīvai 88/378/EEK un kuras tika 
laistas tirgū, pirms šī direktīva stājās 
spēkā vai papildu trīs gadus pēc tam, kad 
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šī direktīva stājas spēkā visās dalībvalstīs.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 244
Andrea Losco

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Attiecībā uz 3. panta 1. punktu, 9. panta 
1. punktu un II pielikuma III punktu 
dalībvalstis neaizliedz laist tirgū 
rotaļlietas, kuras atbilst 
Direktīvai 88/378/EEK un kuras tika 
laistas tirgū, pirms šī direktīva stājās 
spēkā vai 1 gadu pēc tam, kad stājās spēkā 
pārskatītais rotaļlietu standarts EN 71-3 
par šajā direktīvā noteiktajām jaunajām 
ķīmijas jomas prasībām.

Or. en

Pamatojums

Direktīvas priekšlikumā paredzēts, ka dalībvalstis vēl divus gadus pēc direktīvas stāšanās 
spēkā neierobežo tādu rotaļlietu laišanu tirgū, kuras atbilst pašreizējās Rotaļlietu drošuma 
direktīvas 88/378/EEK prasībām. Tādējādi dalībvalstis nevar pieņemt lēmumu par jauno 
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noteikumu piemērošanu tūlīt pēc tam, kad direktīva ir stājusies spēkā, un nodrošina juridisko 
noteiktību. Pārejas periodu piemēro tikai attiecībā uz atbilstību direktīvā noteiktajām ķīmijas 
jomas prasībām, jo šie noteikumi ievērojami atšķiras no spēkā esošajos tiesību aktos 
paredzētajiem noteikumiem un ir daudz plašāki par tiem.  

Grozījums Nr. 245
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm Burke, 
Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, Anja 
Weisgerber, Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

II pielikuma III daļas noteikumi tiek 
piemēroti tikai rotaļlietām, kas laistas 
tirgū [5 gadus pēc tam, kad šī direktīva 
stājās spēkā/ pēc 2013. gada 31. maija].

Or. en

Pamatojums

Ir nepieciešams trīs gadu papildu pārejas periods, līdz stājas spēkā II pielikums par 
ķīmiskajām īpašībām, lai nodrošinātu pielāgošanu REACH un izstrādātu jaunas pārbaudes 
procedūras un standartus.

Grozījums Nr. 246
Catiuscia Marini, Pier Antonio Panzeri

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis nekavē tādu rotaļlietu laišanu 
tirgū, kas atbilst Direktīvai 88/378/EEK un 
kas tika laistas tirgū, pirms šī direktīva 

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

stājās spēkā vai 2 gadu laikā pēc tam, kad 
šī direktīva stājās spēkā.

Attiecībā uz 3. panta 1. punktu, 9. panta 
1. punktu un II pielikuma III punktu 
dalībvalstis nekavē laist tirgū rotaļlietas, 
kuras atbilst Direktīvai 88/378/EEK un 
kuras tika laistas tirgū, pirms šī direktīva 
stājās spēkā vai trīs gadus pēc tam, kad šī 
direktīva stājās spēkā.

Or. en

Pamatojums

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 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. 

Grozījums Nr. 247
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Attiecībā uz 3. panta 1. punktu, 9. panta 
1. punktu un II pielikuma III punktu 
dalībvalstis nekavē laist tirgū rotaļlietas, 
kuras atbilst Direktīvai 88/378/EEK un 
kuras tika laistas tirgū, pirms šī direktīva 
stājās spēkā vai 1 gadu pēc tam, kad stājās 
spēkā pārskatītais rotaļlietu 
standarts EN 71-3 par šajā direktīvā 
noteiktajām jaunajām ķīmijas jomas 
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prasībām.

Or. en

Pamatojums

Priekšlikumā paredzēts, ka dalībvalstis var pieņemt lēmumu piemērot jaunos noteikumus tūlīt 
pēc direktīvas stāšanās spēkā, kas uzliktu pārmērīgu slogu uzņēmējiem un radītu 
dažnedažādas atšķirības dalībvalstu tiesību aktos.  Rotaļlietu nozarei un reglamentējošām 
iestādēm ir vajadzīgs laiks, lai panāktu atbilstību prasībām, citādi tiks apdraudēta MVU 
dzīvotspēja. Viena gada papildu pārejas periods ir vajadzīgs, lai CEN pārskatītu pašreizējos 
rotaļlietu standartus un nozare spētu tos izpildīt.

Grozījums Nr. 248
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Direktīvas priekšlikums
52. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Attiecībā uz 3. panta 1. punktu, 9. panta 
1. punktu un II pielikuma III punktu 
dalībvalstis nekavē laist tirgū rotaļlietas, 
kuras atbilst Direktīvai 88/378/EEK un 
kuras tika laistas tirgū, pirms šī direktīva 
stājās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 249
Martí Grau i Segú

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecībā uz 3. panta 1. punktu, 9. panta 
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1. punktu un II pielikuma III punktu 
„Ķīmiskās īpašības” dalībvalstis 
neaizliedz laist tirgū rotaļlietas, kuras 
atbilst Direktīvai 88/378/EEK un kuras 
tika laistas tirgū: 
1) pirms šī direktīva stājās spēkā vai
2) pēc tam, kad šī direktīva stājās spēkā 
un vēlākais divus gadus pēc tam, kad 
Oficiālajā Vēstnesī publicē atsauci uz tāda 
saskaņota standarta, kurš attiecas uz tām 
pašām rotaļlietu ķīmiskajām īpašībām, 
atbilstošu pārskatīšanu.

Or. es

Pamatojums

Ir skaidrs, ka direktīvai nevajadzētu būt ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz ķīmisko produktu 
jomu un ka, transponējot direktīvu, jāievēro vismaz 2 gadu ilgs pārejas periods. 

Grozījums Nr. 250
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – virsraksts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

TO RAŽOJUMU SARAKSTS, KAS JO 
ĪPAŠI ŠĪS DIREKTĪVAS NOZĪMĒ 
(1. PANTA 1. PUNKTS) NETIEK 
UZSKATĪTI PAR ROTAĻLIETĀM

TO RAŽOJUMU SARAKSTS, KAS JO 
ĪPAŠI ŠĪS DIREKTĪVAS NOZĪMĒ 
NETIEK UZSKATĪTI PAR
ROTAĻLIETĀM

Or. el
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Grozījums Nr. 251
Jacques Toubon, Malcolm Harbour, Małgorzata Handzlik, Andreas Schwab, Colm Burke, 
Emmanouil Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Charlotte Cederschiöld, Anja 
Weisgerber, Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a Grāmatas, kas nesatur nekādus citus 
elementus vai tām pievienotus 
priekšmetus kā vien tādus, kuri izgatavoti 
no papīra vai kartona.

Or. en

Pamatojums

Pēc 1988. gada Rotaļlietu drošuma direktīvas ieviešanas dažās dalībvalstīs grāmatas bērniem 
sāka uzskatīt par rotaļlietām. Vairākās ES dalībvalstīs tas radīja pamatīgus sarežģījumus 
bērnu grāmatu izdevniecībām. Tā kā grāmatas ir ārkārtīgi svarīgas, jo īpaši pašiem 
mazākajiem bērniem, lai uzlabotu lasītprasmi, ir svarīgi, ka grāmatu lasīšanu turpina 
veicināt. Tāpēc šīs direktīvas nolūkos grāmata netiek uzskatīta par rotaļlietu, ja vien tajā nav
iekļauti nepārprotami spēļu elementi. 

Grozījums Nr. 252
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a Grāmatas ar cietām lapām, kuras 
nav paredzētas rotaļām

Or. en

Pamatojums

Grāmatas bērniem un jo īpaši grāmatas ar cietām lapām nav uzskatāmas par rotaļlietām. Ir 
gandrīz neiespējami nodrošināt to, ka šie produkti iztur pārbaudes, nezaudējot 
funkcionalitāti, jo īpaši tāpēc, ka kartons un papīrs saskarē ar bērnu siekalām nenovēršami 
zaudē izturību.
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Grozījums Nr. 253
Bert Doorn

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 17.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.a Grāmatas, tai skaitā grāmatas 
bērniem, un citi iespieddarbi, kas 
paredzēti bērnu, kuri jaunāki par 
14 gadiem, lietošanai. 

Or. nl

Pamatojums

Grāmatas bērniem ir paredzēts izmantot izglītības nolūkos un/ vai vispārējai bērnu attīstībai. 
Šīs direktīvas izpratnē tās nevar uzskatīt par rotaļlietām. Izdevējus nedrīkst pakļaut 
nevajadzīgām un neatbilstošām prasībām, piemērojot direktīvu par rotaļlietām. 

Grozījums Nr. 254
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – 17.b punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

17.b Grāmatas bērniem, kuras ir 
izveidotas vai nepārprotami paredzētas 
bērnu rotaļām 

Or. en

Pamatojums

Grāmatas bērniem un jo īpaši grāmatas ar cietām lapām nav uzskatāmas par rotaļlietām. Ir 
gandrīz neiespējami nodrošināt to, ka šie produkti iztur pārbaudes, nezaudējot 
funkcionalitāti, jo īpaši tāpēc, ka kartons un papīrs saskarē ar bērnu siekalām neizbēgami 
zaudē izturību.
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Grozījums Nr. 255
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
I pielikums – I a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ι.a TĀDU ROTAĻLIETU SARAKSTS, 
KURAS JĀIESNIEDZ EK TIPA 
PĀRBAUDEI
1. Rotaļlietas, kuras paredzētas bērniem 
līdz 3 gadu vecumam.
2. Rotaļlietas, kuras nevar izstrādāt tā, lai 
novērstu visus riskus.
3. Rotaļlietas, kuras gadījumos, kad tās 
nedarbojas, var radīt nopietnas sekas 
bērna veselībai.
4. Rotaļlietas, kuras iepriekš ir izraisījušas 
nopietnus negadījumus.
Komisija katrai rotaļlietu kategorijai 
izstrādā attiecīgu rotaļlietu sarakstu 
saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto 
regulatīvo kontroles procedūru.

Or. el

Grozījums Nr. 256
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Rotaļlietām un to daļām jābūt tādām, kas 
nerada nosmakšanas risku, jo īpaši 
nožņaudzoties vai noslāpstot. 

4.a Rotaļlietām un to daļām jābūt tādām, 
kas nerada nosmakšanas risku, jo īpaši 
nožņaudzoties vai noslāpstot. 

Or. en
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Grozījums Nr. 257
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4. Rotaļlietām un to daļām jābūt tādām, kas 
nerada nosmakšanas risku, jo īpaši 
nožņaudzoties vai noslāpstot.

4. Rotaļlietām un to daļām jābūt tādām, kas 
nerada nožņaugšanās risku.

Or. en

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar 
standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni 
bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un 
rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu 
iepakojumu ar daudz drošāku, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem 
iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, 
lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo 
iepakojuma veidu. 

Grozījums Nr. 258
Maria Matsouka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. el
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Grozījums Nr. 259
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk 
mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt 
nožņaugšanās vai gaisa pieplūdes 
nosprostošanas risku, ko izraisa elpošanas 
ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna. 
Lodveidīgi, olveidīgi vai elipsoidāli 
iepakojumi nedrīkst būt tik lieli, ka 
iepakojumi var bloķēt elpošanas ceļus, 
iesprūstot mutē vai rīklē.

Or. en

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar 
standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni 
bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un 
rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu 
iepakojumu ar daudz drošāku, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem 
iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, 
lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo 
iepakojuma veidu. 

Grozījums Nr. 260
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Rotaļlietas un to sastāvdaļas nedrīkst radīt 
nekādu gaisa pieplūdes nosprostošanas
risku, ko izraisa elpošanas ceļu bloķēšana 
ārpus mutes un deguna.

Or. en
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Grozījums Nr. 261
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

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.  

Grozījums Nr. 262
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietas un to sastāvdaļas nedrīkst radīt 
nekādu gaisa pieplūdes nosprostošanas
risku, ko izraisa elpošanas ceļu bloķēšana 
ārpus mutes un deguna.

Or. en
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Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar 
standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni 
bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un 
rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu 
iepakojumu ar daudz drošāku, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem 
iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, 
lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo 
iepakojuma veidu. 

Grozījums Nr. 263
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 2.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietām un to sastāvdaļām jābūt tik 
lielām, lai tās neradītu nekādu gaisa 
pieplūdes nosprostošanas risku, ko izraisa 
elpošanas ceļu bloķēšana, objektiem 
iesprūstot mutē vai rīklē vai virs ieejas 
apakšējos elpošanas ceļos.

Or. en

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar 
standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni 
bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un 
rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu 
iepakojumu ar daudz drošāku, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem 
iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, 
lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo 
iepakojuma veidu. 
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Grozījums Nr. 264
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt un/vai ieelpot. . Tas attiecas 
arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas 
ņemšanai mutē, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām. 

Rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru vai 
īpašību dēļ paredzētas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam, un to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas 
arī uz citām rotaļlietām, kuras to funkciju, 
izmēru vai īpašību dēļ paredzētas 
ņemšanai mutē, un to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām.

Or. en

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar 
standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni 
bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un 
rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu 
iepakojumu ar daudz drošāku, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem 
iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, 
lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo 
iepakojuma veidu. 

Grozījums Nr. 265
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas 
arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas 
ņemšanai mutē, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām.

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas 
arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas 
ņemšanai mutē, rotaļlietām, kas darbojas 
labāk, ja tās samitrina ar siekalām, un to 
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sastāvdaļām un atdalāmajām daļām.

Or. el

Grozījums Nr. 266
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas 
arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas 
ņemšanai mutē, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām.

Rotaļlietām, kuras to funkciju, izmēru vai 
īpašību dēļ paredzētas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas 
arī uz citām rotaļlietām, kuras to funkciju, 
izmēru vai īpašību dēļ paredzētas 
ņemšanai mutē, un to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām.

Or. en

Grozījums Nr. 267
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas 
arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas 
ņemšanai mutē, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām.

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas 
arī uz citām rotaļlietām, kas paredzētas 
ņemšanai mutē, pārtikai pievienotajām vai 
kopā ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām 
un to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām.

Or. en
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Pamatojums

Rotaļlietām, kas paredzētas bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, to sastāvdaļām un 
atdalāmajām daļām jābūt tik lielām, lai tās nevarētu norīt un/vai ieelpot. Tas attiecas arī uz 
citām rotaļlietām, kas paredzētas ņemšanai mutē, pārtikai pievienotajām vai kopā ar pārtiku 
piedāvātajām rotaļlietām un to sastāvdaļām un atdalāmajām daļām.

Grozījums Nr. 268
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietām un to sastāvdaļām jābūt tik 
lielām, lai tās neradītu nekādu gaisa 
pieplūdes nosprostošanas risku, ko izraisa 
elpošanas ceļu bloķēšana, objektiem 
iesprūstot mutē vai rīklē vai virs ieejas 
apakšējos elpošanas ceļos.

Or. en

Grozījums Nr. 269
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 3.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Iepakojums, kurā rotaļlietas nonāk 
mazumtirdzniecībā, nedrīkst radīt 
nožņaugšanās vai gaisa pieplūdes 
nosprostošanas risku, ko izraisa elpošanas 
ceļu bloķēšana ārpus mutes un deguna. 
Lodveidīgi, olveidīgi vai elipsoidāli 
iepakojumi nedrīkst būt tik lieli, ka 
iepakojumi var bloķēt elpošanas ceļus, 
iesprūstot mutē vai rīklē. 

Or. en
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Grozījums Nr. 270
Anna Hedh

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt 
iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam 
(piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to 
nevarētu norīt un/vai ieelpot.

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt 
iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam 
(piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to 
nevarētu norīt un/vai ieelpot, un jāatbilst 
pārējām 4.e punktā norādītajām prasībām 
attiecībā uz rotaļlietu iepakojumu.
Cilindrisks iekšējais iepakojums ar 
noapaļotiem galiem, kurš pēc piegādes 
var tikt sadalīts divās atsevišķās daļās, 
nedrīkst būt tik liels, lai varētu nobloķēt 
iekšējos elpošanas ceļus.

Or. en

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar 
standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iepakojumiem, jo bērni 
bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un 
rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu 
iepakojumus ar daudz drošākiem, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem 
iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, 
lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo 
iepakojuma veidu. 

Grozījums Nr. 271
Maria Matsouka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt 
iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam 
(piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to 

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt 
iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam 
(piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to 
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nevarētu norīt un/vai ieelpot. nevarētu norīt un/vai ieelpot, un tas 
nedrīkst radīt nekādu citu noslāpšanas, 
nožņaugšanās, ārēju vai iekšēju elpošanas 
ceļu nosprostošanas vai nosmakšanas 
risku.

Or. el

Grozījums Nr. 272
Arlene McCarthy

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt
iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam 
(piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to 
nevarētu norīt un/vai ieelpot.

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt 
iepakotām atsevišķi, lai izvairītos no 
pārtikas un rotaļlietas sastāvdaļu un 
smaržas savstarpējas sajaukšanās. Šim 
iepakojumam (piegādātajā veidā) jābūt tik 
lielam, lai to nevarētu norīt un/vai ieelpot.

Or. en

Pamatojums

Ievietojot neēdamus priekšmetus ēdamos, tiek radīts risks, ka mazuļiem veidojas 
psiholoģiskas asociācijas starp rotaļlietām, kuras mutē likt nevajadzētu, un ēdamām lietām. 
Ja rotaļlieta ir ievietota pārtikas produktā, vecāki var nezināt par to, ka tā tur atrodas. 
Iepakojot rotaļlietas un pārtikas produktus atsevišķi, tiek nodrošināta vecāku spēja kontrolēt 
to, ka bērns tos saņem atsevišķi. 

Grozījums Nr. 273
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt 

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt 
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iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam 
(piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to 
nevarētu norīt un/vai ieelpot.

iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam 
(piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to 
nevarētu norīt un/vai ieelpot, un tas 
nedrīkst radīt nekādu citu nosmakšanas, 
nožņaugšanās vai ārēju vai iekšēju 
elpošanas ceļu nosprostošanas risku.

Or. en

Grozījums Nr. 274
Olle Schmidt

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt 
iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam 
(piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to 
nevarētu norīt un/vai ieelpot.

Pārtikai pievienotajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām jābūt 
iepakotām atsevišķi. Šim iepakojumam 
(piegādātajā veidā) jābūt tik lielam, lai to 
nevarētu norīt un/vai ieelpot, un jāatbilst 
pārējām 4.e punktā norādītajām prasībām 
attiecībā uz rotaļlietu iepakojumu.
Cilindrisks iekšējais iepakojums ar 
noapaļotiem galiem, kurš var tikt sadalīts 
divās atsevišķās daļās, nedrīkst būt tik 
liels vai mazs, lai varētu nobloķēt iekšējos 
elpošanas ceļus.

Or. en

Grozījums Nr. 275
Martí Grau i Segú

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pamatojoties uz 1. pantā minēto 
rotaļlietas definīciju, šīs direktīvas 
darbības jomā neietilpst dažu tradicionālo 
pārtikas produktu viendaļīgi rotājumi.
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Or. es

Pamatojums

Daži pārtikas produkti, kas ir cieši saistīti ar tautiskajām tradīcijām, var būt rotāti ar maziem 
dekoratīviem elementiem, kurus nebūtu jāuzskata par rotaļlietām. 

Grozījums Nr. 276
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 4.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietām pārtikas produktos jābūt labi 
pamanāmām, atšķiroties no tiem ar krāsu, 
konsistenci un lielumu. Brīdinājuma 
uzlīmes uz pārtikas produktiem, kuros ir 
rotaļlietas, nedrīkst deformēt, jo īpaši 
salocīt vai saburzīt, un tās nedrīkst būt 
viegli deformējamas.

Or. en

Pamatojums

Rotaļlietas pārtikā tiek piedāvātas bērnam vienlaikus. Spēlējoties ar rotaļlietu, bērns ēdīs 
pārtikas produktu, ne vienmēr pievēršot uzmanību tam, ko liek mutē (piemēram, mazu 
rotaļlietas sastāvdaļu). Attiecīgajiem brīdinājumiem un uzlīmēm nevajadzētu būt deformētām, 
jo tas var apgrūtināt brīdinājuma salasāmību.

Grozījums Nr. 277
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas ir tik cieši 
savienotas ar pārtikas produktu, ka to 
vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu 

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas ir tik cieši 
savienotas ar pārtikas produktu, ka to 
vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu 



PE412.121v02-00 112/195 AM\744156LV.doc

LV

rotaļlietai. rotaļlietai. Rotaļlietu daļām, kuras citā 
veidā ir tieši piestiprinātas pārtikas 
produktam, jāatbilst 4.c un 4.d punktā 
noteiktajām prasībām.

Or. en

Pamatojums

Dažu formu rotaļlietas ir izraisījušas daudzus smagus negadījumus un tagad saskaņā ar 
standartu ir aizliegtas. Tie paši noteikumi ir jāpiemēro arī rotaļlietu iesaiņojumiem, jo bērni 
bieži vien rotaļājas arī ar tiem. Vairākums rotaļlietu tirdzniecības automātu ražotāju un 
rotaļlietu olu galveno ražotāju jau ir veikuši pasākumus un aizstājuši šāda veida rotaļlietu 
iepakojumus ar daudz drošākiem, par ko tiek pausts atzinīgs vērtējums, taču visiem 
iepakojumiem jāatbilst tikpat augstiem drošības standartiem, un ir nepieciešams regulējums, 
lai novērstu to, ka ražotāji ar zemāku atbildības sajūtu atkal ievieš jau novecojušo 
iepakojuma veidu. 

Grozījums Nr. 278
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas ir tik cieši 
savienotas ar pārtikas produktu, ka to 
vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu 
rotaļlietai.

Tiek aizliegtas rotaļlietas , kas ir ievietotas
pārtikas produktā tā, ka to vispirms ir 
jāsagriež vai jāapēd, lai tieši piekļūtu 
rotaļlietai.

Or. el

Grozījums Nr. 279
Arlene McCarthy

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas ir tik cieši 
savienotas ar pārtikas produktu, ka to 
vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu 

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas ir ievietotas 
pārtikas produktā vai tiek piedāvātas kopā 
ar to tādā veidā, ka to vispirms jāapēd vai 
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rotaļlietai. jāsadala, lai tieši piekļūtu rotaļlietai.

Or. en

Pamatojums

Lai novērstu neskaidrību, tiek precizēta Komisijas teksta redakcija.

Grozījums Nr. 280
Jan Cremers

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas ir tik cieši 
savienotas ar pārtikas produktu, ka to 
vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu 
rotaļlietai.

Rotaļlietām, kas ir tik cieši savienotas ar 
pārtikas produktu, ka to vispirms jāapēd, 
lai tieši piekļūtu rotaļlietai, ir jābūt tik 
lielām, lai nepieļautu iespēju, ka tās tiek 
norītas un/vai ieelpotas.

Or. en

Grozījums Nr. 281
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas ir tik cieši 
savienotas ar pārtikas produktu, ka to 
vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu 
rotaļlietai.

Tiek aizliegtas rotaļlietas, kas ir tik cieši 
savienotas ar pārtikas produktu, ka to 
vispirms jāapēd, lai tieši piekļūtu 
rotaļlietai. Rotaļlietu daļām, kuras citā 
veidā ir tieši piestiprinātas pārtikas 
produktam, jāatbilst 4.c un 4.d punktā 
noteiktajām prasībām.

Or. en
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Grozījums Nr. 282
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietu daļām, kuras ir piestiprinātas 
pārtikas produktam tādā veidā, ka to 
vispirms nav jāapēd, lai piekļūtu 
rotaļlietai, ir jābūt tik lielām, lai tās 
nevarētu norīt, ieelpot vai ar tām nobloķēt 
iekšējos elpošanas ceļus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums attiecas uz lūpu krāsas veidā izgatavotām konfektēm plastmasas futrālī ar 
plastmasas vāciņu vai konfekšu knupīšiem ar plastmasas pamatni. Pastāv risks, ka bērns, 
sūkājot konfekti, ieelpos pamatni vai vāciņu, pat neapēdot visu konfekti. Šādas lūpu krāsas 
veida konfektes dēļ, norijot vāciņu, Īrijā gāja bojā bērns, kurš bija vecāks par trīs 
gadiem.Tagad šādu konfekšu vāki tiek perforēti, lai nodrošinātu gaisa pieplūdi, bet ir zināms, 
ka dažās dalībvalstīs, piemēram, Zviedrijā, šādi produkti ir aizliegti.

Grozījums Nr. 283
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietām pārtikas produktos jābūt 
pamanāmām, atšķiroties no tiem ar krāsu, 
formu un lielumu.

Or. el
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Grozījums Nr. 284
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5.b daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Brīdinājumi uz pārtikas produktiem, 
kuros ir rotaļlietas, nedrīkst būt deformēti, 
jo īpaši salocīti vai saburzīti, vai viegli 
deformējami.

Or. el

Grozījums Nr. 285
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5.c daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietu daļām, kuras ir piestiprinātas 
pārtikas produktam tā, ka to vispirms nav 
jāapēd, lai piekļūtu rotaļlietai, ir jābūt tik 
lielām, lai tās nevarētu norīt vai ieelpot 
vai ar tām nobloķēt iekšējos elpošanas 
ceļus.

Or. el

Grozījums Nr. 286
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 4. punkts – 5.d daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apdraudējumus, ko rada rotaļlietas 
pārtikā, novērtē, pamatojoties uz 
piesardzības principu.
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Or. el

Grozījums Nr. 287
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 7. punkts – 2.a daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija var saskaņā ar 46. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru noteikt maksimālo no 
konstrukcijas atkarīgo ātrumu elektriski 
darbināmām rotaļlietām, kurām bērni sēž 
virsū.

Or. el

Grozījums Nr. 288
Christel Schaldemose

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

„No konstrukcijas atkarīgs ātrums” ir 
reprezentatīvais darbības ātrums, ko 
nosaka konstrukcija un fizikālo īpašību 
korelācija.

Komisija var saskaņā ar 46. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru noteikt maksimālo no 
konstrukcijas atkarīgo ātrumu elektriski 
darbināmām rotaļlietām, kurām bērni sēž 
virsū. 

Or. en

Pamatojums

Komisija var saskaņā ar 46. panta 2. punktā minēto regulatīvo kontroles procedūru noteikt no 
konstrukcijas atkarīgo ātrumu elektriski darbināmām rotaļlietām, kurām bērni sēž virsū. 
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Grozījums Nr. 289
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Tas attiecas uz visām rotaļlietām 
neatkarīgi no tā, kādas vecuma grupas 
bērniem tās paredzētas. Impulstrokšņi 
nedrīkst pārsniegt 135 dB, kas ir LpC 
maksimums dzirdei. Ilgstoša trokšņa 
ierobežojumus nosaka, pamatojoties uz 
dzirdes jutību, kāda ir bērnam vecumā 
līdz 36 mēnešiem.
Komisija var saskaņā ar 46. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru samazināt šīm rotaļlietām 
trokšņa robežvērtību.

Or. en

Pamatojums

Esošie standarti attiecībā uz trokšņa robežvērtībām nav pietiekami, lai pilnībā novērstu 
iespējamu kaitējumu bērnu dzirdei. Tāpēc trokšņa robežvērtība jānosaka, ņemot vērā 
visjutīgāko bērnu vecuma grupu, t.i. bērnus līdz trīs gadu vecumam. Trokšņa maksimālās 
robežvērtības noteikšana rotaļlietām, kuras rada skaņu, ir politisks jautājums, par kuru 
jālemj politiskā līmenī, izmantojot regulatīvo kontroles procedūru. Šo jautājumu nevajadzētu 
atstāt standartizācijas iestāžu pārziņā.

Grozījums Nr. 290
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

10. Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas 
radīšanai, jāizveido un jākonstruē tā, lai to 

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

- impulstrokšņa gadījumā nepārsniegtu 
135 dB, kas ir LpC maksimums dzirdei;
- ilgstoša trokšņa gadījumā nepārsniegtu 
70 dB LpC, ja rotaļlietas tiek turētas tuvu 
ausīm, piemēram, rotaļlietas ar austiņām 
un rotaļu telefoni;
- nekādā gadījumā nepārsniegtu 
atbilstošās robežvērtības, kuras darba 
aizsardzības tiesību aktos norādītas 
attiecībā uz pieaugušajiem.

Or. en

Pamatojums

Attiecībā uz troksni ir jānosaka precīzas robežvērtības. Impulstrokšņa gadījumā ierosinātā 
robežvērtība atbilst robežvērtībai, kuru pārsniedzot pieaugušajiem ražošanas procesā jālieto 
ausu aizsargi. Attiecībā uz ilgstošu troksni, ko rada rotaļlietas, kuras tiek turētas tuvu ausīm, 
robežvērtība jāpiemēro bez vecuma ierobežojuma. Attiecībā uz ilgstošu troksni, ko rada visas 
pārējās rotaļlietas, troksnim nekādā gadījumā nevajadzētu būt skaļākam par to, kas tiek 
pieļauts attiecībā uz pieaugušajiem rūpniecības sektorā. 

Grozījums Nr. 291
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Esošie standarti attiecībā uz trokšņa robežvērtībām nav pietiekami, lai pilnībā novērstu 
iespējamu kaitējumu bērnu dzirdei. Pirmkārt, tie neattiecas uz visām rotaļlietām (piemēram, 
standarti rotaļlietām, kuras tiek turētas tuvu ausīm, attiecas tikai uz tām, kas paredzētas 
bērniem līdz 10 mēnešu vecumam). Otrkārt, ir nepieciešams samazināt impulstrokšņa 
robežvērtību. Ņemot vērā reālas dzīves situācijas, kad ģimenē ir dažādu vecumu bērni, 
trokšņa robežvērtības ir jānosaka, pamatojoties uz jutīgākajiem bērniem, t.i., bērniem vecumā 
līdz 36 mēnešiem.

Grozījums Nr. 292
Charlotte Cederschiöld

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas 
radīšanai, jāizveido un jākonstruē tā, lai to 
radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei. Tas 
attiecas uz visām rotaļlietām neatkarīgi no 
tā, kādas vecuma grupas bērniem tās 
paredzētas. Impulstrokšņi nedrīkst 
pārsniegt 115 dB, kas ir LpC maksimums 
dzirdei. Ilgstoši trokšņi nedrīkst pārsniegt 
80 dB, kas ir LpC maksimums dzirdei. 

Or. sv

Pamatojums

Pētījumi liecina, ka ilgstoša pakļaušana troksnim, kas pārsniedz 80 dB, var kaitēt dzirdei. 
Bērni ir īpaši neaizsargāti, jo viņu ausis ir daudz jutīgākas pret augstu decibelu līmeni nekā 
pieaugušo ausis, par ko liecina pēdējos gados novērotais bērnu dzirdes traucējumu skaita 
pieaugums. Tāpēc īpaši kaitīgām rotaļlietām jeb tā dēvētajām impulstrokšņa rotaļlietām 
jānosaka 115 dB augsts atļautais decibelu līmenis. 
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Grozījums Nr. 293
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

10. Rotaļlietas, kas paredzētas skaņas 
radīšanai, jāizveido un jākonstruē tā, lai to 
radītā skaņa nekaitētu bērnu dzirdei. 
Komisija var saskaņā ar 46. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru samazināt šo rotaļlietu radītās 
skaņas robežvērtību.

Or. el

Grozījums Nr. 294
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11.a Rotaļlietas un to daļas, kuras bērni 
var norīt, jo īpaši magnēti vai magnētiskas 
detaļas, detaļas, kuras palielinās, vai 
mazas, plakanas baterijas, nedrīkst radīt 
gremošanas sistēmas vai zarnu kaitējuma 
risku.

Or. en

Pamatojums

Kopš tika pieņemta spēkā esošā direktīva, daudz uzmanības piesaistījuši apdraudējumi, kas 
rodas, ja bērni apēd rotaļlietas vai to daļas. Šo risku novēršanai jāparedz konkrētas drošuma 
prasības, lai liktu standartizācijas iestādēm iekļaut tās standartos. Standarts attiecībā uz 
magnētiskām rotaļlietām jau tiek izstrādāts, bet, lai saglabātu jauno pieeju, šādam 
apdraudējumam jāpiemēro arī konkrēta drošuma prasība, ko iekļauj II pielikumā.



AM\744156LV.doc 121/195 PE412.121v02-00

LV

Grozījums Nr. 295
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – I daļa – 11.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

11a. Rotaļlietas un to daļas, kuras var 
nokļūt bērna gremošanas sistēmā, jāražo 
tā, lai tās apēšanas gadījumā neradītu 
kaitējumu. Tas jo īpaši attiecas uz 
apdraudējumu, ko rada baterijas, 
magnētiski priekšmeti un priekšmetu 
spēja mainīt tilpumu vai formu.  

Or. en

Grozījums Nr. 296
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en
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Grozījums Nr. 297
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas, 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas un 
tādas, kas postoši ietekmē endokrīno 
sistēmu, kā arī vielas, kas nelabvēlīgās 
ietekmes uz veselību dēļ ir iekļautas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH) izveidotajā kaitīgo vielu 
sarakstā, izņemot gadījumus, kad šīs vielas 
ir rotaļlietu elektroniskajās sastāvdaļās, 
kas fiziski nav pieejamas bērniem.

Šo vielu atlikumi ir atļauti, ja vielas netiek 
pievienotas ar nodomu, vielas migrācijas 
līmenis ir neliels un tehniski nav 
iespējams izvairīties no šādiem 
atlikumiem, ievērojot labu ražošanas 
praksi.
Ja tādu dabā sastopamu organisku 
izejmateriālu sastāvā, kurus tradicionāli 
izmanto rotaļlietu ražošanai, ir dabiskas 
CMR vielas, materiālu sastāvā šīs CMR 
vielas drīkst būt, ja tās nav pievienotas ar 
nodomu, ja to apjoms tiek uzskatīts par 
nelielu un ja materiāls iepriekš nav radījis 
kaitējumu tā sastāvā esošo CMR vielu dēļ.
Monomēru atlikumi polimēru plastmasas 
sastāvā var tikt atļauti, ja vielas 
migrācijas līmenis ir neliels un tehniski 
nav iespējams izvairīties no šādiem 
atlikumiem, ievērojot labu ražošanas 
praksi.
Nerūsējošā tērauda sastāvā drīkst būt 
niķelis, ja tā migrācijas līmenis ir neliels.
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Neviens no iepriekšminētajiem 
izņēmumiem neattiecas uz dzīvsudrabu.

Or. en

Pamatojums

CMR-substances and endocrine disrupters have properties of very high concern and they 
should not be used in toys at all. It is in general possible to produce materials without these 
substances. The exemptions from the prohibition should be limited to where the presence of 
CMR is unavoidable and risk could be considered to be low. Regarding the exception for 
naturally occurring raw materials this exception is ensuring to allow the use of wood and 
similar materials.  EU-manufacturers are not known to use mercury in toys but imported toys 
have unfortunately contained the substance in some cases. 

Grozījums Nr. 298
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas, 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas un 
tādas, kas postoši ietekmē endokrīno 
sistēmu, kā arī citas vielas, kas iekļautas 
saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 
(REACH) izveidotajā kaitīgo vielu 
sarakstā. Šo vielu atlikumi ir atļauti, ja 
tehniski nav iespējams izvairīties no 
šādiem atlikumiem, ievērojot labu 
ražošanas praksi.

Or. en
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Grozījums Nr. 299
Charlotte Cederschiöld

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
veselības apdraudējuma dēļ aizliedz 
izmantot rotaļlietās vielas, kas saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā 
kancerogēnas, mutagēnas, reproduktīvajai 
funkcijai toksiskas un tādas, kas postoši 
ietekmē endokrīno sistēmu, kā arī vielas, 
kas iekļautas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH) izveidotajā 
kaitīgo vielu sarakstā. Šīs vielas rotaļlietu 
sastāvā tiek atļautas tikai tad, ja tehniski 
nav iespējams izvairīties no šīm vielām, 
ievērojot labu ražošanas praksi, vai ja šīs 
vielas ir rotaļlietu sastāvdaļās vai, 
pateicoties mikrostruktūrai, atšķiramās 
rotaļlietu daļās, kas nekādos apstākļos nav 
fiziski pieejamas bērniem.

Or. en

Pamatojums

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. 
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Grozījums Nr. 300
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas, 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, vielas, 
kas postoši ietekmē endokrīno sistēmu, kā 
arī vielas, kas ir klasificētas kā noturīgas, 
bioloģiski akumulatīvas un toksiskas 
(PBT) vai ļoti noturīgas un bioloģiski ļoti 
akumulatīvas (vPvB).

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

Or. en

Pamatojums

CMR vielas, kā arī citas noteiktas vielas, kuras izraisa ļoti lielas bažas (piemēram, vielas, kas 
izraisa endokrīnās sistēmas traucējumus) rotaļlietās ir aizliegtas. Bērni fiziski attīstās un 
tāpēc ir ļoti jutīgi attiecībā uz vielām, kas var ietekmēt dažādus viņu ķermeņos notiekošus 
procesus. Turklāt Eiropas Parlaments 26. septembra rezolūcijā „Par izstrādājumu, it īpaši 
rotaļlietu, drošumu” aicināja ieviest beznosacījumu aizliegumu izmantot visas (1., 2. un 
3. kategorijas) CMR vielas, kā arī citas vielas, kas rada līdzīgus draudus veselībai, piemēram, 
endokrīnās sistēmas traucējumus izraisošas vielas, sensibilizatorus un smaržas. 
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Grozījums Nr. 301
Emmanouil Angelakas

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā 3. kategorijas kancerogēnas, 
mutagēnas un reproduktīvajai funkcijai 
toksiskas.

Šo vielu atlikumi, no kuriem tehniski nav 
iespējams izvairīties, ievērojot labu 
ražošanas praksi, piemēram, monomēri 
plastmasas izstrādājumos, ir atļauti, ja 
tiek ievēroti Regulas (EK) Nr. 1935/2004 
nosacījumi.

Or. en

Pamatojums

Direktīvā 67/548/EEK un Direktīvā 1999/45/EK noteiktās koncentrācijas robežas CMR 
vielām nav gluži piemērojamas rotaļlietām, jo tās attiecas uz preparātiem, nevis 
priekšmetiem. Turklāt šīs robežas ir noteiktas attiecībā uz pieaugušajiem, nevis uz bērniem, 
kuriem no saskares ar ķīmiskiem produktiem draud lielākas briesmas. Direktīvā 1999/45/EK 
noteiktā vispārējā robeža CMR vielām 0,1% apmērā ir diezgan augsta, un trūkst pierādījumu, 
ka bērniem tiek garantēta droša saskare ar CMR vielām, ja to koncentrācijas līmenis ir tik 
augsts. 
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Grozījums Nr. 302
Anja Weisgerber

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir 
atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas 
vai lielākas par attiecīgajām 
koncentrācijām, kuras saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to 
preparātu klasificēšanai, kas satur šīs 
vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir 
rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties 
mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, 
kas fiziski nav pieejamas bērniem, ja tās 
tiek izmantotas saskaņā ar 9. panta 
2. punkta 1. apakšpunktu.

Or. de

Pamatojums

Drošības prasības var piemērot tikai ar nosacījumu, ka rotaļlietas tiek izmantotas tā, kā 
paredzēts, vai paredzamā veidā, ņemot vērā bērnu uzvedību. Lietošanas ierobežojumus 
nevajadzētu piemērot, ja saskare varētu notikt tikai gadījumos, kad rotaļlieta ir izmantota tā, 
ka to pilnīgi nav bijis iespējams paredzēt.

Grozījums Nr. 303
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 

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

saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK 
klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir 
atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas 
vai lielākas par attiecīgajām 
koncentrācijām, kuras saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to 
preparātu klasificēšanai, kas satur šīs 
vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir 
rotaļlietu sastāvdaļās vai, pateicoties 
mikrostruktūrai, atšķiramās rotaļlietu daļās, 
kas fiziski nav pieejamas bērniem, tostarp 
ieelpojot.

Or. en

Pamatojums

Ir arī jāizslēdz fizisks kontakts ieelpošanas ceļā, tāpēc tas ir skaidri jānosaka.

Grozījums Nr. 304
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Pamatojums

Lai nodrošinātu saskaņotību ar REACH un ES riska novērtēšanas metodoloģijām, rotaļlietu 
drošumu jāvērtē, balstoties uz CMR 1. un 2. kategorijas vielu atrašanos, nevis izmantošanu, 
rotaļlietās. Šīs vielas rotaļlietās var tikt atļautas tikai tad, ja tās ir novērtētas un atzītas par 
tādām, kas nerada apdraudējumu bērniem.

Grozījums Nr. 305
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
rotaļlietās nedrīkst būt vielas, kas saskaņā 
ar Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu
klasificētas kā 1. vai 2. kategorijas
kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir 
atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas 
vai lielākas par attiecīgajām 
koncentrācijām, kuras saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to 
preparātu klasificēšanai, kas satur šīs 
vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir 
sastāvdaļās vai rotaļlietu daļās, kas nav 
pieejamas bērniem saskaņā ar standartu 
EN 71.

Or. en

Pamatojums

Pārejas periods — (16b) apsvēruma (jauns) un 52. panta pamatojums. Ja bērns nevar piekļūt 
kādai rotaļlietas daļai, tā nerada risku, tādēļ rotaļlietas drošumu nepalielina, pastiprinot 
prasības attiecībā uz nepieejamām rotaļlietas sastāvdaļām. Atsauce uz alternatīvām vielām 
tiek svītrota. Ja riska novērtēšanā iegūta informācija, ka viela nav bīstama, nav iemesla 
turpmāk apgrūtināt rūpniecības nozari, prasot noteikt alternatīvas vielas. Jaunie punkti 
nodrošina saskaņotību ar REACH.
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Grozījums Nr. 306
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
rotaļlietas nedrīkst saturēt vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 1. vai 
2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir 
atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas 
vai lielākas par attiecīgajām 
koncentrācijām, kuras saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to 
preparātu klasificēšanai, kas satur šīs 
vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir 
sastāvdaļās vai rotaļlietu daļās, kas nav 
pieejamas bērniem saskaņā ar standartu 
EN 71.

Or. en

Pamatojums

Transition period (the rational for our proposed amendment to the transition period in recital 
16 b new and Article 52 – see above)

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.
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Grozījums Nr. 307
Salvador Domingo Sanz Palacio

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 3. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

3. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
rotaļlietas nedrīkst saturēt vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 1. vai 
2. kategorijas kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja tās ir 
atsevišķās koncentrācijās, kas ir vienādas 
vai lielākas par attiecīgajām 
koncentrācijām, kuras saskaņā ar 
Direktīvu 1999/45/EK noteiktas to 
preparātu klasificēšanai, kas satur šīs 
vielas, izņemot gadījumus, kad šīs vielas ir 
sastāvdaļās vai rotaļlietu daļās, kas nav 
pieejamas bērniem saskaņā ar standartu 
EN 71.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā REACH apstiprināšanas procedūrā, grozījums attiecas uz aizliegumu turpināmības 
periodā izņēmuma gadījumos, kad tiek lūgts izdarīt atkāpes. 

Izmantojot vārdu „satur”, nevis „izmantot”, paplašinās direktīvas darbības joma.  Ar šo 
paskaidro, ka noteikumi attiecas uz visām vielām, pat ja tās nav ar nolūku pievienotas 
rotaļlietai.   Tāpat ar to precizē, ka regulējums attiecas uz CMR vielu saturošas rotaļlietas 
laišanu tirgū, nevis vielas izmantošanu ražošanas procesā, uz ko attiecas citi Kopienas 
sekundārie tiesību akti (piemēram, Darbinieku drošības direktīva).  

Grozījums Nr. 308
Salvador Domingo Sanz Palacio

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu
klasificēti kā 1. un 2. kategorijas CMR 
vielas, var izmantot rotaļlietās, ja ir ievēroti 
šādi divi nosacījumi:

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

4.1. Attiecīgā zinātniskā komiteja ir 
novērtējusi, ka rotaļlietu pieejamās 
sastāvdaļas vai daļas satur vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas un to saturs 
pārsniedz 3. punktā minētās maksimāli 
pieļaujamās koncentrācijas normas, taču 
tās cilvēka veselībai nerada nepieļaujamu 
risku, īpaši attiecībā uz saskari.

Šajā sakarā ražotāji līdz 52. pantā minētā 
pārejas perioda beigām var iesniegt 
Komisijai pieteikumus, lai attiecīgā 
zinātniskā komiteja varētu pārbaudīt 
risku, kuru rada viela, kas saskaņā ar 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu 
klasificēta kā 1. un 2. kategorijas 
CMR vielas. Papildus šādam pieteikumam 
jāiesniedz atbilstoša informācija, it īpaši 
par iedarbības risku. Pēc pieteikuma 
saņemšanas Komisija nekavējoties uzdod 
zinātniskajai komitejai sagatavot 
atzinumu. 
Līdz lēmuma pieņemšanai ražotāji drīkst 
laist tirgū rotaļlietas, kas satur vielas, 
kuras saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas un par kurām 
iesniegts pieteikums. Lēmumu saistībā ar 
šo pantu grozīt IIa pielikumu, kurā 
uzskaitītas 1. un 2. kategorijas 
CMR vielas, pieņem saskaņā ar 45. panta 
2. punktu.

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

4.2 to izmantošana patēriņa precēs vēl nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).

Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko 
komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas 

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

minētās vielas, tiklīdz rodas bažas par 
drošumu, un vismaz reizi 5 gados no šā 
lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 
45. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā REACH apstiprināšanas procedūrā, grozījums attiecas uz aizliegumu turpināmības 
periodā izņēmuma gadījumos, kad tiek lūgts izdarīt atkāpes. 

Izmantojot vārdu „satur”, nevis „izmantot”, paplašinās direktīvas darbības joma.  Ar šo 
paskaidro, ka noteikumi attiecas uz visām vielām, pat ja tās nav ar nolūku pievienotas 
rotaļlietai.   Tāpat ar to precizē, ka regulējums attiecas uz CMR vielu saturošas rotaļlietas 
laišanu tirgū, nevis vielas izmantošanu ražošanas procesā, uz ko attiecas citi Kopienas 
sekundārie tiesību akti (piemēram, Darbinieku drošības direktīva).  

Grozījums Nr. 309
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

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

4. Vielas, kuras saskaņā ar 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu
klasificēti kā 1. un 2. kategorijas CMR 
vielas, var izmantot rotaļlietās, ja ir ievēroti 
šādi nosacījumi:

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

4.1. Attiecīgā zinātniskā komiteja ir 
novērtējusi, ka rotaļlietu pieejamās 
sastāvdaļas vai daļas satur vielas, kas
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas un to saturs 
pārsniedz 3. punktā minētās maksimāli 
pieļaujamās koncentrācijas normas, taču 
tās cilvēka veselībai nerada nepieļaujamu 
risku, īpaši attiecībā uz saskari. 
Šajā sakarā ražotāji līdz 52. pantā minētā 
pārejas perioda beigām var iesniegt 
Komisijai pieteikumus, lai attiecīgā 
zinātniskā komiteja varētu pārbaudīt 
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risku, kuru rada viela, kas saskaņā ar 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu 
klasificēta kā 1. un 2. kategorijas 
CMR vielas. Papildus šādam pieteikumam 
jāiesniedz atbilstoša informācija, it īpaši 
par iedarbības risku. Pēc pieteikuma 
saņemšanas Komisija nekavējoties uzdod 
zinātniskajai komitejai sagatavot 
atzinumu. 
Līdz lēmuma pieņemšanai ražotāji drīkst 
laist tirgū rotaļlietas, kas satur vielas, 
kuras saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas un par kurām 
iesniegts pieteikums. Lēmumu saistībā ar 
šo pantu grozīt IIa pielikumu, kurā 
uzskaitītas 1. un 2. kategorijas 
CMR vielas, pieņem saskaņā ar 45. panta 
2. punktu.

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

4.2 to izmantošana patēriņa precēs vēl nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).

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

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

Or. en

Pamatojums

Aizstāšana — Mēs prasām svītrot prasību bērna interesēs aizstāt ķīmisko vielu, vienkārši 
tāpēc, ka tai ir alternatīva viela. Ja riska novērtējums parāda, ka viela nav kaitīga bērnam, 
nav iemesla prasīt, lai izmēģina jaunu ķīmisku formulu, kura varētu izmainīt materiāla 
īpatnības. Bērna drošība ir galvenokārt atkarīga no materiāla, kas izmantots rotaļlietas 
ražošanai, t.i., vai plastmasa lūzīs vai šķelsies.  Tādēļ drošības prasību ievērošanu veicina, 
izmantojot materiālus, kuri atbilst noteiktajiem funkcionalitātes kritērijiem.
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Grozījums Nr. 310
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Vielas, kuras saskaņā ar 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu
klasificēti kā 1. un 2. kategorijas CMR 
vielas, var izmantot rotaļlietās, ja ir ievēroti 
šādi divi nosacījumi:

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

4.1 Attiecīgā zinātniskā komiteja ir 
novērtējusi, ka rotaļlietu pieejamās 
sastāvdaļas vai daļas satur vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas un to saturs 
pārsniedz 3. punktā minētās maksimāli 
pieļaujamās koncentrācijas normas, taču 
tās cilvēka veselībai nerada nepieļaujamu 
risku, īpaši attiecībā uz saskari. 
Šajā sakarā ražotāji līdz 52. pantā minētā 
pārejas perioda beigām var iesniegt 
Komisijai pieteikumus, lai attiecīgā 
zinātniskā komiteja varētu pārbaudīt 
risku, kuru rada viela, kas saskaņā ar 
Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu 
klasificēta kā 1. un 2. kategorijas 
CMR vielas. Papildus šādam pieteikumam 
jāiesniedz atbilstoša informācija, it īpaši 
par iedarbības risku. Pēc pieteikuma 
saņemšanas Komisija nekavējoties uzdod 
zinātniskajai komitejai sagatavot 
atzinumu. 
Līdz lēmuma pieņemšanai ražotāji drīkst 
laist tirgū rotaļlietas, kas satur vielas, 
kuras saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas un par kurām 
iesniegts pieteikums. Lēmumu saistībā ar 
šo pantu grozīt IIa pielikumu, kurā 
uzskaitītas 1. un 2. kategorijas 
CMR vielas, pieņem saskaņā ar 45. panta 
2. punktu.
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4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu 
analīzi nav piemērotu pieejamu 
alternatīvu vielu;
4.3. to izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).

4.2 to izmantošana patēriņa precēs vēl nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).

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

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

Or. en

Pamatojums

Pārejas periods — (16b) apsvēruma (jauns) un 52. panta pamatojums. Ja bērns nevar piekļūt 
kādai rotaļlietas daļai, tā nerada risku, tādēļ rotaļlietas drošumu nepalielina, pastiprinot 
prasības attiecībā uz nepieejamām rotaļlietas sastāvdaļām. Atsauce uz alternatīvām vielām 
tiek svītrota. Ja riska novērtēšanā iegūta informācija, ka viela nav bīstama, nav iemesla 
turpmāk apgrūtināt rūpniecības nozari, prasot noteikt alternatīvas vielas. Jaunie punkti ir 
saistībā ar REACH.

Grozījums Nr. 311
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

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

4.1 vielas izmantošanu ir novērtējusi 
attiecīgā zinātniskā komiteja un 
konstatējusi, ka tā nerada risku cilvēka 
veselībai, īpaši attiecībā uz saskarsmi, un ir 
pieņemts 45. panta 2. punktā minētais 
lēmums;
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4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu 
analīzi nav piemērotu pieejamu alternatīvu 
vielu;

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

4.3. to izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).

4.3. to izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).

Rotaļlietas, kas satur vielas vai 
preparātus, kuri klasificēti kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas un par kuriem 
attiecīgajai zinātniskajai komitejai 
iesniegts pieteikums novērtējuma 
sagatavošanai, var turpināt laist tirgū 2 
gadus pēc šīs direktīvas stāšanās spēkā un 
līdz lēmuma pieņemšanai. 
Lēmumu saistībā ar šo pantu grozīt 
IIa pielikumu, kurā uzskaitītas 1. un 
2. kategorijas CMR vielas, Komisija 
pieņem saskaņā ar 45. panta 2. punktu.

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

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

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā REACH apstiprināšanas procedūrā, kurā īpaši ņemtas vērā CMR 1. un 
2. kategorijas vielas, grozījums attiecas uz aizliegumu izņēmuma gadījumos turpināmības 
periodā, kad tiek lūgtas atkāpes.
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Grozījums Nr. 312
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

4.1. vielas izmantošanu ir novērtējusi 
attiecīgā zinātniskā komiteja un 
konstatējusi, ka tā ir droša, īpaši attiecībā 
uz saskarsmi, un ir pieņemts 45. panta 
2. punktā minētais lēmums;
4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu 
analīzi nav piemērotu pieejamu 
alternatīvu vielu;
4.3. to izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH). 
Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko 
komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas 
vai preparātus, tiklīdz rodas bažas par 
drošumu, un vismaz reizi 5 gados no šā 
lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 
45. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Piedāvātā vispārējā atkāpe var ievērojami samazināt aizlieguma prasības. Šajā priekšlikumā 
šķietami nav aizliegtas CMR vielas, lai gan viņu izmantošana ir ierobežota. Tādēļ iesakām 
saskaņotāku aizliegumu. Kopumā ir iespējams ražot materiālus bez šīm vielām. Aizlieguma 
izņēmumi jāparedz attiecībā uz gadījumiem, kad bez CMR nevar iztikt un tā radītais risks 
uzskatāms par zemu. Izņēmumi ir iekapsulēti elektriskie elementi, plastmasas monomēri un 
niķelis nerūsējošā tēraudā. 
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Grozījums Nr. 313
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

4.1. vielas izmantošanu ir novērtējusi 
attiecīgā zinātniskā komiteja un 
konstatējusi, ka tā ir droša, īpaši attiecībā 
uz saskarsmi, un ir pieņemts 45. panta 
2. punktā minētais lēmums;
4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu 
analīzi nav piemērotu pieejamu 
alternatīvu vielu;
4.3. to izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH). 
Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko 
komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas 
vai preparātus, tiklīdz rodas bažas par 
drošumu, un vismaz reizi 5 gados no šā 
lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 
45. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Rotaļlietās nedrīkst izmantot CMR vielas, lai bērnu veselībai nodrošinātu augstu aizsardzības 
līmeni. Turklāt Eiropas Parlaments 26. septembra rezolūcijā „Par izstrādājumu, it īpaši 
rotaļlietu, drošumu” tas aicināja ieviest beznosacījumu aizliegumu izmantot visas (1., 2. un 
3. kategorijas) CMR vielas, kā arī citas vielas, kas rada līdzīgus draudus veselībai, piemēram, 
endokrīnās sistēmas traucējumu izraisošas vielas, sensibilizatorus un smaržas. 
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Grozījums Nr. 314
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

4.1. vielas izmantošanu ir novērtējusi 
attiecīgā zinātniskā komiteja un 
konstatējusi, ka tā ir droša, īpaši attiecībā
uz saskarsmi, un ir pieņemts 45. panta 
2. punktā minētais lēmums;
4.2. saskaņā ar dokumentētu alternatīvu 
analīzi nav piemērotu pieejamu 
alternatīvu vielu;
4.3. to izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).
Komisija pilnvaro attiecīgo zinātnisko 
komiteju atkārtoti novērtēt minētās vielas 
vai preparātus, tiklīdz rodas bažas par 
drošumu, un vismaz reizi 5 gados no šā 
lēmuma pieņemšanas dienas saskaņā ar 
45. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 315
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas, ir aizliegts
izmantot rotaļlietās.

Or. en
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Pamatojums

Nav pieļaujami izņēmumi. Nekādā gadījumā izmantošanai rotaļlietās nedrīkst izmantot 
kacerogēnas vielas un citas kaitīgas ķīmiskas vielas, jo tās pat mazās devās ir ļoti bīstamas 
bērnu veselībai. 

Grozījums Nr. 316
Wolfgang Bulfon

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas, ir aizliegts
izmantot rotaļlietās.

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

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

4.3. to izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).

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

Or. de

Pamatojums

1. un 2. kategorijas vielas, kuras ir klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, jāaizliedz bez izņēmumiem.
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Grozījums Nr. 317
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Pamatojums

Lai palielinātu rotaļlietu drošumu, izmantojot piesardzības principu, nav iemesla CMR 1., 2. 
un 3. kategorijai izmantot atšķirīgu pieeju. 

Grozījums Nr. 318
Emmanouil Angelakas

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 4. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

4. Vielas vai preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 1., 2. 
un 3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja ir ievēroti visi no šiem
nosacījumiem:

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

4.1 rotaļlietas ražotājs iesniedz attiecīgajai 
zinātniskajai komitejai pieteikumu, kuram 
pievieno novērtējuma ziņojumu par 
attiecīgās rotaļlietas sastāvā esošas 
specifiskas CMR vielas ietekmi uz 
lietotājiem;

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

4.2 vielas izmantošanu katrā atsevišķā 
gadījumā ir novērtējusi attiecīgā 
zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tā 
ir droša, īpaši attiecībā uz saskari, un ir 
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pieņemts 45. panta 2. punktā minētais 
lēmums;

4.3. to izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).

4.3 saskaņā ar dokumentētu alternatīvu 
analīzi, kuru novērtēs un apstiprinās 
attiecīgā zinātniskā komiteja, nav 
piemērotu pieejamu alternatīvu vielu;
4.4 to izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).
Komisija šīs Direktīvas …pielikumā 
publicē to vielu vai preparātu sarakstu un 
attiecīgo rotaļlietu sarakstu, kurām ir 
piešķirts atbrīvojums no II pielikuma, 
III daļas 3. punkta prasību ievērošanas.  

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

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

Or. en

Pamatojums

Atļauju CMR vielas izmantošanai rotaļlietā var piešķirt, pamatojoties uz eksperimentālo 
migrācijas pārbaudi, lai konstatētu, vai vielas ietekme uz bērnu ir zemāka par noteiktu TDI 
procentuālo daļu. Pamatojoties uz pētījumiem, attiecīgā zinātniskā komiteja apstiprinās 
vielas izmantošanu noteiktā koncentrācijā un konkrētai rotaļlietai. Apstiprinātā viela un 
attiecīgā rotaļlieta tiks iekļautas direktīvas pielikumā, kuru pastāvīgi atjaunos.

Grozījums Nr. 319
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Grozījums Nr. 320
Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Christopher Heaton-Harris, Colm Burke

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a Ražotāji drīkst turpināt laist tirgū 
rotaļlietas, kas satur vielas, kuras saskaņā 
ar Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu 
klasificētas kā CMR vielas un par kurām 
attiecīgajai zinātniskajai komitejai 
iesniegts pieteikums  saskaņā ar 
4.1 punktu, līdz tiek pieņemts 45. panta 
2. punktā minētais lēmums.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums piedāvāts, lai nodrošinātu saikni ar Regulu Nr. 1907/2006 (REACH).  Atbilstoši 
minētajai regulai, būtu pareizi ļaut uzņēmumam turpināt ražošanu, gaidot zinātniskās 
komitejas lēmumu, ja tas var pierādīt ilgstošu ķīmiskās vielas lietojumu un pamatojumam 
iesniegt datus par vielas ietekmi.  Šāds nosacījums būtu ļoti svarīgs MVU, un no tā ir atkarīga 
arī zinātniskas komitejas darbība.

Grozījums Nr. 321
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vielas un preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 
3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja vielas izmantošanu ir 
novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja 
un konstatējusi, ka tās ir drošas, un pēc 
tam, kad ir pieņemts 45. panta 2. punktā 

svītrots
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minētais lēmums un ja nav aizliegta to 
izmantošana patēriņa precēs saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Pamatojums

Piedāvātā vispārējā atkāpe var ievērojami samazināt aizlieguma prasības. Šajā priekšlikumā 
šķietami nav aizliegtas CMR vielas, lai gan viņu izmantošana ir ierobežota. Tādēļ iesakām 
saskaņotāku aizliegumu. Kopumā ir iespējams ražot materiālus bez šīm vielām. Aizlieguma 
izņēmumi jāparedz attiecībā uz gadījumiem, kad bez CMR nevar iztikt un tā radītais risks 
uzskatāms par zemu. Izņēmumi ir iekapsulēti elektriskie elementi, plastmasas monomēri un 
niķelis nerūsējošā tēraudā. 

Grozījums Nr. 322
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Atkāpes attiecībā uz CMR 3. kategorijas vielām var piešķirt tikai saskaņā ar II pielikuma 
III daļas 4. punkta noteikumiem. 
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Grozījums Nr. 323
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 324
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

svītrots

Or. en
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Pamatojums

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

Grozījums Nr. 325
Emmanouil Angelakas

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Vielas, kuras ir klasificētas kā ļoti 
toksiskas, toksiskas, kaitīgas, 
sensibilizējošas, kodīgas vai kairinošas, 
var izmantot rotaļlietu ražošanā, ja šo 
vielu radītais ietekmes risks, to novērtējot 
saskaņā ar Eiropas oficiālajiem 
testēšanas standartiem, nerada risku 
bērnu veselībai.

Or. en

Pamatojums

Nav nepieciešams regulēt to pārējo vielu izmantošanu, kuras izmanto rotaļlietu ražošanā un 
kuras nav tik bīstamas kā CMR. Šo vielu iedarbības novērtējumu var veikt, pamatojoties uz 
reālo iedarbības scenāriju un pēc tam salīdzinot iedarbību ar vielas TDI procentuālo daļu.

Grozījums Nr. 326
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vielas un preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 

5. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
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3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja vielas izmantošanu ir 
novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja 
un konstatējusi, ka tās ir drošas, un pēc 
tam, kad ir pieņemts 45. panta 2. punktā 
minētais lēmums un ja nav aizliegta to
izmantošana patēriņa precēs saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 3. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja: 

(i) to izmantošana patēriņa precēs ir bijusi
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH); vai 
(ii) CMR 3 viela ir atrodama rotaļlietas 
sastāvdaļās un daļās, kuras saskaņā ar 
standartu EN71 ir pieejamas bērniem, un 
attiecīgā zinātniskā komiteja ir 
novērtējusi, ka vielas saturs rotaļlietā 
cilvēka veselībai rada nepieņemamu 
risku, jo īpaši attiecībā uz saskari .
  Lēmumu saistībā ar šo pantu pārskatīt 
IIb pielikumu, kurā uzskaitītas aizliegtas 
3. kategorijas CMR vielas, pieņem 
saskaņā ar 45. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Ir skaidra atšķirība starp CMR 1. un 2. un CMR 3. kategoriju: lielākā daļa CMR3 vielu nav 
pakļauta tām pašām tiesiskajām prasībām kā CMR 1. un 2. kategorija. Vairāki simti ķīmisko 
vielu ir iekļautas CMR3 kategorijā, un tās sastopamas materiālos, kurus izmanto ne tikai 
rotaļlietu, bet arī citu patēriņa preču ražošanai. Domājot par bērnu veselību un ES 
apņemšanos veidot labāku regulējumu, nepieciešama kopēja pieeja visām patēriņa precēm. 
Aizliegtos CMR3 jāuzskaita jaunajā IIb pielikumā.

Grozījums Nr. 327
Stefano Zappalà, Riccardo Ventre, Aldo Patriciello, Eleonora Lo Curto, Mario Mauro, 
Elisabetta Gardini, Amalia Sartori, Gabriele Albertini, Iles Braghetto, Guido Podestà

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vielas un preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 

5. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
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3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja vielas izmantošanu ir 
novērtējusi attiecīgā zinātniskā komiteja 
un konstatējusi, ka tās ir drošas, un pēc 
tam, kad ir pieņemts 45. panta 2. punktā 
minētais lēmums un ja nav aizliegta to 
izmantošana patēriņa precēs saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH).

aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 3. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja: 

(i) to izmantošana patēriņa precēs ir bijusi
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH); vai 
(ii) CMR 3 viela ir atrodama rotaļlietas 
sastāvdaļās un daļās, kuras saskaņā ar 
standartu EN71 ir pieejamas bērniem, un 
attiecīgā zinātniskā komiteja ir 
novērtējusi, ka vielas saturs rotaļlietā 
cilvēka veselībai rada nepieņemamu 
risku, jo īpaši attiecībā uz saskari .  
Lēmumu saistībā ar šo pantu pārskatīt 
IIb pielikumu, kurā uzskaitītas aizliegtas 
3. kategorijas CMR vielas, pieņem 
saskaņā ar 45. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

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 
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 
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Grozījums Nr. 328
Salvador Domingo Sanz Palacio

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 3. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja:

(i) to izmantošana patēriņa precēs ir bijusi
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH); or
(ii) CMR 3 viela ir atrodama rotaļlietas 
sastāvdaļās un daļās, kuras saskaņā ar 
standartu EN71 ir pieejamas bērniem, un 
attiecīgā zinātniskā komiteja ir 
novērtējusi, ka vielas saturs rotaļlietā 
cilvēka veselībai rada nepieņemamu 
risku, jo īpaši attiecībā uz saskari.  
Lēmumu saistībā ar šo pantu pārskatīt IIb 
pielikumu, kurā uzskaitītas aizliegtas 3. 
kategorijas CMR vielas, pieņem saskaņā 
ar 45. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

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. 
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Grozījums Nr. 329
Cristian Silviu Buşoi

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Neskarot to ierobežojumu piemērošanu, 
kas minēti 2. punkta pirmajā teikumā, 
aizliedz izmantot rotaļlietās vielas, kas 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificētas kā 3. kategorijas 
kancerogēnas, mutagēnas un 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas, ja: 

(i) to izmantošana patēriņa precēs ir bijusi
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH); vai 
(ii) CMR 3 viela ir atrodama rotaļlietas 
sastāvdaļās un daļās, kas ir pieejamas 
bērniem, tos izmantojot saskaņā ar 
9. panta 2. punkta 1. apakšpunktu , un 
attiecīgā zinātniskā komiteja ir 
novērtējusi, ka vielas saturs rotaļlietā 
cilvēka veselībai rada nepieņemamu 
risku, jo īpaši attiecībā uz saskari .  
Lēmumu saistībā ar šo pantu pārskatīt IIb 
pielikumu, kurā uzskaitītas aizliegtas 3. 
kategorijas CMR vielas, pieņem saskaņā 
ar 45. panta 2. punktu.

Or. en

Grozījums Nr. 330
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Vielas un preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 
3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 

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

aizliegts izmantot rotaļlietās, ja vielas 
saturu rotaļlietā ir novērtējusi attiecīgā 
zinātniskā komiteja un konstatējusi, ka tās 
rada risku cilvēka veselībai, un pēc tam, 
kad ir pieņemts 45. panta 2. punktā 
minētais lēmums un šīs vielas uzskaitītas 
IIb pielikumā vai ja ir aizliegta to 
izmantošana patēriņa precēs saskaņā ar 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006 (REACH). 

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 331
Gary Titley

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

5. Vielas un preparātus, kuri saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificēti kā 
3. kategorijas CMR vielas, var izmantot 
rotaļlietās, ja tās nemigrē vai arī atrodas 
rotaļlietas atsevišķos sastāvdaļās vai 
daļās, kas bērniem nav fiziski 
sasniedzamas, kad rotaļlietu izmanto 
saskaņā ar 9. panta 2. punkta 
noteikumiem, vai tiek ievērotas šādas 
prasības:
5.1. vielas izmantošanu ir novērtējusi 
attiecīgā zinātniskā komiteja un 
konstatējusi, ka tā ir droša, īpaši attiecībā 
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uz saskarsmi, un ir pieņemts 45. panta 
2. punktā minētais lēmums; kā arī 
5.2. To izmantošana patēriņa precēs nav 
aizliegta saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1907/2006 (REACH).

Or. en

Grozījums Nr. 332
Karin Riis-Jørgensen, Alexander Graf Lambsdorff

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

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

Or. en

Grozījums Nr. 333
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Alexander Graf Lambsdorff

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Līdz lēmuma pieņemšanai ražotāji 
drīkst tirgū laist rotaļlietas, kas satur 
vielas, kuras saskaņā ar 
Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā 
CMR vielas un par kurām iesniegts 
pieteikums. 
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Or. en

Grozījums Nr. 334
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas
smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
(2) alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;
(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;
(18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;

Rotaļlietas nesatur nekādas smaržvielas.
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(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Smaržvielas vairumā gadījumu rada alerģisku reakciju. Tā kā nav izstrādāts to smaržvielu 
saraksts, kuras var izraisīt alerģiju, jāizmanto piesardzības princips. Saskaņā ar topošo CLP 
regulu veiktais novērtējums drīz sniegs informāciju par vielām, ar kurām veikti pētījumi un 
kuras var vai nevar izraisīt alerģiju. 

Grozījums Nr. 335
Heide Rühle

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas
smaržvielas:

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

Rotaļlietas nesatur nekādas smaržvielas.
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(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Smaržvielas bērniem izraisa alerģiju un tādējādi to izmantošana rotaļlietās ir pilnībā 
jāaizliedz.

Grozījums Nr. 336
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas 
smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
(2) alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;

7. Rotaļlietas nesatur alergēnas 
smaržvielas.
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(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;
(18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Ir pierādīts, ka smaržvielas lielā mērā ir alergēnas. Nebūt ne visas smaržvielas ir izanalizētas 
saistībā ar alergēnām īpašībām. Patlaban nav izveidots tāds zinātniski pamatots pilnīgs 
saraksts, kurā uzskaitītas alergēnas un nealergēnas smaržvielas. Aizliedzot vairākas 
smaržvielas, varētu rasties situācija, kad vairākas citas ir atļautas praksē. Tomēr 
novērtējumi, kas veikti atbilstīgi topošajai regulai par vielu un maisījumu klasificēšanu, 
marķēšanu un iepakošanu, nodrošinās informāciju par to, kuras vielas ir izpētītas un, 
piemēram, klasificētas kā nealergēnas.
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Grozījums Nr. 337
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas 
smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
(2) alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;
(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;
(18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;

7. Tikai tādas smaržvielas, kurām nav 
konstatēta alergēna iedarbība saskaņā ar 
noteikumiem par vielu un maisījumu 
klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, 
var izmantot rotaļlietu ražošanā.
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(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth).

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

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

(1) amilcinamāls;
(2) amilcinamilspirts;
(3) anisilpirts;
(4) benzilspirts;
(5) benzilbenzoāts
(6) benzilcinamāts;
(7) benzilsalicilāts;
(8) cinamāls;
(9) cinamilspirts;
(10) citrāls;
(11) citronelols;
(12) kumarīns;
(13) eugenols;
(14) farnesols;
(15) geraniols;
(16) heksilcinamaldehīds;
(17) hidroksi-citronelāls;
(18) hidroksi-
metilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;
(19) izoeigenols;
(20) Lilial (referred to in the Cosmetics 

Directive in entry 83 as: 2-(4-tert-
Butylbenzyl) propionaldehyde
(21) d-limonēns;
(22) linalols;
(23) metilheptīna karbonāts;
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;
(25) ozola sūnu ekstrakts;
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(26) koka sūnu ekstrakts.

Or. en

Grozījums Nr. 338
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas 
smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
(2) alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;
(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;
(18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;

7. Tikai tādas smaržvielas, kurām nav 
konstatēta alergēna iedarbība saskaņā ar 
noteikumiem par vielu un maisījumu 
klasifikāciju, marķēšanu un iepakošanu, 
var izmantot rotaļlietu ražošanā.
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(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth);

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

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

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

Or. en

Pamatojums

Novērtējums saskaņā ar topošo regulu par vielu un maisījumu klasifikāciju, iepakošanu un 
marķēšanu (CLP regula) nodrošinās pamatotu informāciju, lai pārbaudītu un konstatētu, 
kuras vielas ir, piemēram, alergēnas. Atsaucoties uz šo regulu, Rotaļlietu drošuma direktīvā, 
varētu izvairīties no nepieciešamības pēc atsevišķa zinātniska novērtējuma smaržām. Lai 
ievērotu noteikumus augsta līmeņa drošības panākšanai, iesakām atļaut tikai tās smaržas, 
kuras nav alergēnas.

Grozījums Nr. 339
Marianne Thyssen, Angelika Niebler, Miroslav Mikolášik, Colm Burke, Anja Weisgerber, 
Andreas Schwab

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas 
smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
(2) alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;
(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas 
smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
(2) alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;
(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;
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(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;
(18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth);

(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;
(18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth);
(39) ambras muskuss

(40) 4-fenil-3-butēn-2-ons
(41) amilcinamāls;
(42) amilcinamilspirts;
(43) benzilspirts;
(44) benzilsalicilāts;
(45) cinamilspirts;
(46) cinamāls;
(47) citrāls;
(48) kumarīns;
(49) eugenols;
(50) geraniols;
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(51) hidroksi-citronelāls
(52) hidroksi-
metilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds
.
(53) izoeigenols;

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

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

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

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

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

(1) anisilpirts;
(2) benzilbenzoāts;
(3) benzilcinamāts;
(4) citronelols;
(5) farnesols;
(6) heksilcinamaldehīds;
(7) Liliāls  
(8) d-limonēns; 
(9) linalols;
(10) metilheptīna karbonāts;
(11)3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons; 
(12) ozola sūnu ekstrakts;
(13) koka sūnu ekstrakts.

Or. en
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Pamatojums

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 Porposal because Scientific reports indicated that these 13 fragrance 
chemicals are most frequently reported as contact allergens.

Grozījums Nr. 340
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas
smaržvielas:

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

7. Rotaļlietas nesatur šādas aizliegtas
smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
(2) alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;
(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;
(18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
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(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth);

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

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

(1) amilcinamāls;
(2) amilcinamilspirts;
(3) anisilpirts;
(4) benzilspirts;
(5) benzilbenzoāts;
(6) benzilcinamāts;
(7) benzilsalicilāts;
(8) cinamāls;
(9) cinamilspirts;
(10) citrāls;
(11) citronelols;
(12) kumarīns;
(13) eugenols;
(14) farnesols;
(15) geraniols;
(16) heksilcinamaldehīds;
(17) hidroksi-citronelāls;
(18) hidroksi-

(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 
Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 
Kunth);

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

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

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

metilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;
(19) izoeigenols;
 (20) liliāls (minēts kosmētikas līdzekļu 
direktīvā 83. ierakstā kā  2-(4-terc-
butilbenzil) propionaldehīds)
(21) d-limonēns;
(22) linalols;
(23) metilheptīna karbonāts;
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;
(25) ozola sūnu ekstrakts;
(26) koka sūnu ekstrakts.

Or. en

Grozījums Nr. 341
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7.7. Rotaļlietas nesatur šādas alergēnas
smaržvielas:

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
-{}-(2)alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;
(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-

dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-

ons;
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-

ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;

7.7. Rotaļlietas nesatur šādas smaržvielas:  

(1) ālantes sakne (Inula helenium);
(2) alilizotiocianāts;
(3) benzilcianīds;
(4) 4-terc-butilfenols;
(5) balandas eļļa;
(6) ciklamenu spirts;
(7) dietilmaleāts;
(8) dihidrokumarīns;
(9) 2,4-dihidroksi-3-metilbenzaldehīds;
(10) 3,7-dimetil-2-oktēn-1-ols (6,7-
dihidrogeraniols);
(11) 4,6-dimetil-8-terc-butilkumarīns;
(12) dimetilcitrakonāts;
(13) 7,11-dimetil-4,6,10-dodekatriēn-3-
ons;
(14) 6,10-dimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(15) difenilamīns;
(16) etilakrilāts;
(17) vīģes lapas, svaigas un preparātos;
(18) trans-2-heptenāls;
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(18) trans-2-heptenāls;
(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 

(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāms (Myroxylonpereirae 

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

ons;
(38) verbēnas eļļa (Lippia citriodora 

Kunth).

(19) trans-2-heksenāldietilacetāls;
(20) trans-2-heksenāldimetilacetāls;
(21) hidroabietilspirts;
(22) 4-etoksifenols;
(23) 6-izopropil-2-dekahidronaftalinols;
(24) 7-metoksikumarīns;
(25) 4-metoksifenols;
(26) 4-(p-metoksifenil)-3-butēn-2-ons;
(27) 1-(p-metoksifenil)-1-pentēn-3-ons;
(28) metil-trans-2-butenoāts;
(29) 6-metilkumarīns;
(30) 7-metilkumarīns;
(31) 5-metil-2,3-heksāndions;
(32) kurvjziežu dzimtas augu sakņu eļļa 
(Saussurea lappa Clarke);
(33) 7-etoksi-4-metilkumarīns;
(34) heksahidrokumarīns;
(35) Peru balzāma eksudāts 
(Myroxylonpereirae Klotzsch);
(36) 2-pentilidīn-cikloheksanons;
(37) 3,6,10-trimetil-3,5,9-undekatriēn-2-
ons;
(38) vībotnes ēteriskā eļļa (Lippia 

citriodora Kunth).

Or. fr

Pamatojums

Šajā grozījumā svītrots apzīmētājs „alergēns”. Šajā sarakstā minētie materiāli var arī nebūt 
alergēni.

Grozījumā minētas arī precīzākas atsauces uz konkrētiem iegūšanas veidiem, jo tekstā 
radušās dažas kļūdas. Vispārīgi runājot, spēlēm vai rotaļlietām, kurām var būt saskare ar 
ādu, jābūt saskaņā ar Kosmētikas direktīvu vai lauksaimniecības pārtikas produktu 
standartiem.
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Grozījums Nr. 342
Jacques Toubon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

(1) amilcinamāls;
(2) amilcinamilspirts;
(3) anisilpirts;
(4) benzilspirts;
(5) benzilbenzoāts;
(6) benzilcinamāts;
(7) benzilsalicilāts;
(8) cinamāls;
(9) cinamilspirts;
(10) citrāls;
(11) citronelols;
(12) kumarīns;
(13) eugenols;
(14) farnesols;
(15) geraniols;
(16) heksilcinamaldehīds;
(17) hidroksi-citronelāls;
(18) hidroksi-
metilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;
(19) izoeigenols;
(20) liliāls (minēts kosmētikas līdzekļu 
direktīvā 83. ierakstā kā  27 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehīds
(21) d-limonēns;
(22) linalols;
(23) metilheptīna karbonāts;
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;
(25) ozola sūnu ekstrakts;
(26) koka sūnu ekstrakts.

Uz iepakojuma vai arī rotaļlietas vai 
spēles1 instrukcijā jānorāda šādas 
alergēnas smaržvielas, ja to koncentrācija
pārsniedz 0,01 % no svara:

(1) amilcinamāls;
(2) amilcinamilspirts;
(3) anisilpirts;
(4) benzilspirts;
(5) benzilbenzoāts;
(6) benzilcinamāts;
(7) benzilsalicilāts;
(8) cinamāls;
(9) cinamilspirts;
(10) citrāls;
(11) citronelols;
(12) kumarīns;
(13) eugenols;
(14) farnesols;
(15) geraniols;
(16) heksilcinamaldehīds;
(17) hidroksi-citronelāls;
(18) hidroksi-
metilpentilcikloheksēnkarboksaldehīds;
(19) izoeigenols;
(20) liliāls (minēts kosmētikas līdzekļu 
direktīvā 83. ierakstā kā  27 2-(4-terc-
butilbenzil)propionaldehīds
(21) d-limonēns;
(22) linalols;
(23) metilheptīna karbonāts;
(24) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksēn-1-il)-3-butēn-2-ons;
(25) ozola sūnu ekstrakts;
(26) koka sūnu ekstrakts.

1 Pie šādām rotaļlietām pieskaitāmas, 
piemēram, smaržīgās lelles, veidošanas 
pastas, mācību spēles un rotaļlietas, 
mākslas un zinātniskie komplekti.
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Or. fr

Pamatojums

The molecules in question are present in most natural essential oils. They can cause skin 
allergies in a small number of individuals. It is therefore important to be able to indicate their 
presence, either on a label if the product is not packaged or on the packaging or in the 
instructions for use accompanying certain toys or games.

As these allergenic molecules only affect the skin, it is not necessary to mention them in 
confectionery or kitchen kits or in games where any direct contact with the molecules in 
question is impossible.

Grozījums Nr. 343
Wolfgang Bulfon

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

8. Rotaļlietās vai rotaļlietu sastāvdaļās, kas 
ir pieejamas bērniem lietošanas laikā, 
saskaņā ar 9. panta 2. punkta pirmo daļu 
nepārsniedz šāds kopējais vielas saturs:

Or. de

Pamatojums

Lai ierobežotu vielas ietekmi un atvieglotu pārbaudes, tabulā norādītajam apjomam jābūt 
attiecīgās vielas kopējam apjomam, kas izteikts miligramos uz rotaļlietas masas kilogramu.

Grozījums Nr. 344
Jacques Toubon

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8. Rotaļlietās vai rotaļlietu sastāvdaļās, 
kas ir pieejamas bērniem lietošanas laikā, 

8. Bērna veselības aizsardzības nolūkos 
pieļaujamā dienas deva , lietojot 
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saskaņā ar 9. panta 2. punkta pirmo daļu 
nepārsniedz šādas migrācijas 
robežvērtības:

rotaļlietu, dienā nedrīkst pārsniegt šādas 
vērtības:

Elements Mg/kg 
sausā, 

trauslā, 
pulvervei

da vai 
lokanā 

rotaļlieta
s 

materiālā

Elements Mg/kg 
sausā, 

trauslā, 
pulverveida 
vai lokanā 
rotaļlietas 
materiālā

Elements

Alumīnijs 5625 Alumīnij
s

5625 Alumīnijs

Antimons 45 Antimons 45 Antimons

arsēns; 7.5 arsēns; 7.5 arsēns;

Bārijs 4500 Bārijs 4500 Bārijs

Bors 1200 Bors 1200 Bors

kadmijs; 3.8 kadmijs; 3.8 kadmijs;

Hroms (III) 37.5 Hroms 
(III)

37.5 Hroms (III)

Hroms (VI) 0.04 Hroms 
(VI)

0.04 Hroms (VI)

Kobalts 10.5 Kobalts 10.5 Kobalts

Varš 622.5 Varš 622.5 Varš

svins; 27 svins; 27 svins;

Mangāns 1200 Mangāns 1200 Mangāns

dzīvsudrabs
;

15 dzīvsudra
bs;

15 dzīvsudrabs;

Niķelis 75 Niķelis 75 Niķelis

Selēns 37.5 Selēns 37.5 Selēns

Stroncijs 4500 Stroncijs 4500 Stroncijs

Alva 15000 Alva 15000 Alva

organiskā 
alva.

1.9 organisk
ā alva.

1.9 organiskā alva.

Cinks 3750 Cinks 3750 Cinks

„Pieļaujamā dienas deva” ir maksimālais 
ķīmiskā elementa daudzums, kuru 
proporcionāli savam svaram var uzņemt 
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bērns, ar to nekaitējot veselībai.
Šīs robežvērtības neattiecas uz rotaļlietām, 
kuras atbilstoši 9. panta 2. punkta pirmajai 
daļai to pieejamības, funkcijas, apjoma vai 
svara dēļ lietošanas laikā nerada 
apdraudējumu, kas rodas tās sūcot, laizot, 
norijot vai tām ilgi atrodoties kontaktā ar 
ādu.

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

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 345
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītais grozījums

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

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

Elements Mg/kg 
sausā, 
trauslā,

pulverveida 
vai

lokanā 

Mg/kg
šķidrā vai 

lipīgā
rotaļlietas 
materiālā

Elements Mg/kg 
sausā, 
trauslā,

pulverveida 
vai

lokanā 

Mg/kg
šķidrā vai 

lipīgā
rotaļlietas 
materiālā
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rotaļlietas 
materiālā

rotaļlietas 
materiālā

Alumīnijs 5625 1406 Alumīnijs 5625 1406
Antimons 45 11.3 Antimons 45 11.3
arsēns; 7.5 1.9
Bārijs 4500 1125 Bārijs 4500 1125
Bors 1200 300 Bors 1200 300
kadmijs;  3.8 0.9
Hroms (III) 37.5 9.4 Hroms 

(III) 
37.5 9.4

Hroms (VI) 0.04 0.01

Kobalts 10.5 2.6 Kobalts 10.5 2.6
Varš 622.5 156 Varš 622.5 156
svins; 27 6.8
Mangāns 1200 300 Mangāns 1200 300
dzīvsudrabs; 15 3.8
Niķelis 75 18.8 Niķelis 75 18.8
Selēns 37.5 9.4 Selēns 37.5 9.4
Stroncijs 4500 1125 Stroncijs 4500 1125
Alva 15000 3750 Alva 15000 3750
organiskā 
alva. 

1.9 0.5

Cinks 3750 938 Cinks 3750 938

Or. en

Pamatojums

Arsēns, kadmijs, hroms (IV), svins, dzīvsudrabs un organiskā alva ir ļoti toksiskas vielas, un 
tās pilnībā jāaizliedz izmantošanai rotaļlietu ražošanā. Kadmiju, svinu, hromu (IV) un 
dzīvsudrabu jau nedrīkst izmantot automašīnās un elektriskās un elektroniskās ierīcēs. 
Cementā izmantoto hromu (IV), tam pievienojot dzelzi, jāsamazina līdz nekaitīgam līmenim. 
Arsēns ir aizliegts izmantošanai krāsās un koka apstrādē (tomēr ir daži izņēmumi). Organiskā 
alva ir aizliegta kā biocīds. Ir skaidrs, ka šīs vielas nevar izmantot rotaļlietu ražošanā.
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Grozījums Nr. 346
Eva-Britt Svensson

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītais grozījums

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

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

Elements Mg/kg 
sausā, 
trauslā,

pulverveida 
vai

lokanā 
rotaļlietas 
materiālā

Mg/kg
šķidrā vai 

lipīgā
rotaļlietas 
materiālā

Elements Mg/kg 
sausā, 
trauslā,

pulverveida 
vai

lokanā 
rotaļlietas 
materiālā

Mg/kg
šķidrā vai 

lipīgā
rotaļlietas 
materiālā

Alumīnijs 5625 1406 Alumīnijs 5625 1406
Antimons 45 11.3 Antimons 45 11.3
arsēns; 7.5 1.9
Bārijs 4500 1125 Bārijs 4500 1125
Bors 1200 300 Bors 1200 300
kadmijs;  3.8 0.9
Hroms (III) 37.5 9.4 Hroms (III) 37.5 9.4

Hroms (VI) 0.04 0.01

Kobalts 10.5 2.6 Kobalts 10.5 2.6
Varš 622.5 156 Varš 622.5 156
svins; 27 6.8
Mangāns 1200 300 Mangāns 1200 300
dzīvsudrabs; 15 3.8
Niķelis 75 18.8 Niķelis 75 18.8
Selēns 37.5 9.4 Selēns 37.5 9.4
Stroncijs 4500 1125 Stroncijs 4500 1125
Alva 15000 3750 Alva 15000 3750
organiskā 
alva. 

1.9 0.5 organiskā 
alva.

1.9 0.5
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Cinks 3750 938 Cinks 3750 938
Šīs robežvērtības neattiecas uz 
rotaļlietām, kuras atbilstoši 9. panta 
2. punkta pirmajai daļai to pieejamības, 
funkcijas, apjoma vai svara dēļ 
lietošanas laikā nerada apdraudējumu, 
kas rodas tās sūcot, laizot, norijot vai 
tām ilgi atrodoties kontaktā ar ādu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

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

Grozījums Nr. 347
Charlotte Cederschiöld

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītais grozījums

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

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

Elements Mg/kg 
sausā, 
trauslā,

pulverveida 
vai

lokanā 
rotaļlietas 
materiālā

Mg/kg
šķidrā vai 

lipīgā
rotaļlietas 
materiālā

Elements Mg/kg 
sausā, 
trauslā,

pulverveida 
vai

lokanā 
rotaļlietas 
materiālā

Mg/kg
šķidrā vai 

lipīgā
rotaļlietas 
materiālā

Alumīnijs 5625 1406 Alumīnijs 5625 1406
Antimons 45 11.3 Antimons 45 11.3
arsēns; 7.5 1.9
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Bārijs 4500 1125 Bārijs 4500 1125
Bors 1200 300 Bors 1200 300
kadmijs;  3.8 0.9
Hroms (III) 37.5 9.4 Hroms (III) 37.5 9.4

Hroms (VI) 0.04 0.01

Kobalts 10.5 2.6 Kobalts 10.5 2.6
Varš 622.5 156 Varš 622.5 156
svins; 27 6.8
Mangāns 1200 300 Mangāns 1200 300
dzīvsudrabs; 15 3.8
Niķelis 75 18.8 Niķelis 75 18.8
Selēns 37.5 9.4 Selēns 37.5 9.4
Stroncijs 4500 1125 Stroncijs 4500 1125
Alva 15000 3750 Alva 15000 3750
organiskā 
alva. 

1.9 0.5 organiskā 
alva.

1.9 0.5

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

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. 
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Grozījums Nr. 348
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītais grozījums

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

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

Elements Mg/kg 
sausā, 
trauslā,

pulverveida 
vai

lokanā 
rotaļlietas 
materiālā

Mg/kg
šķidrā vai 

lipīgā
rotaļlietas 
materiālā

Elements Mg/kg 
sausā, 
trauslā,

pulverveida 
vai

lokanā 
rotaļlietas 
materiālā

Mg/kg
šķidrā vai 

lipīgā
rotaļlietas 
materiālā

Alumīnijs 5625 1406 Alumīnijs 5625 1406
Antimons 45 11.3 Antimons 45 11.3
arsēns; 7.5  1.9 arsēns; 7.5 1.9
Bārijs 4500 1125 Bārijs 4500 1125
Bors 1200 300 Bors 1200 300
kadmijs;  3.8 0.9
Hroms (III) 37.5 9.4 Hroms (III) 37.5 9.4

Hroms (VI) 0.04 0.01

Kobalts 10.5 2.6 Kobalts 10.5 2.6
Varš 622.5 156 Varš 622.5 156
svins; 27 6.8
Mangāns 1200 300 Mangāns 1200 300
dzīvsudrabs; 15 3.8
Niķelis 75 18.8 Niķelis 75 18.8
Selēns 37.5 9.4 Selēns 37.5 9.4
Stroncijs 4500 1125 Stroncijs 4500 1125
Alva 15000 3750 Alva 15000 3750
organiskā 
alva. 

1.9 0.5 organiskā 
alva.

1.9 0.5
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Cinks 3750 938 Cinks 3750 938
Šīs robežvērtības neattiecas uz 
rotaļlietām, kuras atbilstoši 9. panta 
2. punkta pirmajai daļai to pieejamības, 
funkcijas, apjoma vai svara dēļ 
lietošanas laikā nerada apdraudējumu, 
kas rodas tās sūcot, laizot, norijot vai 
tām ilgi atrodoties kontaktā ar ādu.

svītrots

Or. en

Grozījums Nr. 349
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
II pielikums – III daļa – 8. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Parlamenta izdarītais grozījums

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

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

Elements Mg/kg 
sausā, 
trauslā, 

pulverveida 
vai lokanā 
rotaļlietas 
materiālā

Mg/kg 
šķidrā vai 

lipīgā 
rotaļlietas 
materiālā

Elements Mg/kg 
sausā, 
trauslā, 

pulverveida 
vai lokanā 
rotaļlietas 
materiālā

Mg/kg
šķidrā vai 

lipīgā 
rotaļlietas 
materiālā

Alumīnijs 5625 1406 Alumīnijs 5625 1406
Antimons 45 11.3 Antimons 45 11.3
Arsēns 7.5  1.9
Bārijs 4500 1125 Bārijs 4500 1125
Bors 1200 300 Bors 1200 300
Kadmijs  3.8 0.9
Hroms (III) 37.5 9.4

Hroms (VI) 0.04 0.01

Kobalts 10.5 2.6
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Varš 622.5 156 Varš 622.5 156
Svins 27 6.8
Mangāns 1200 300 Mangāns 1200 300
Dzīvsudrabs 15 3.8
Niķelis 75 18.8
Selēns 37.5 9.4 Selēns 37.5 9.4
Stroncijs 4500 1125 Stroncijs 4500 1125
Alva 15000 3750 Alva 15000 3750
Organiskā 
alva 

1.9 0.5

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

svītrots

Or. en

Pamatojums

Dažus no šiem metāliem pazīst kā CMR vielas. Migrācijas robežvērtības nevajadzētu 
izmantot, lai atceltu aizliegumu metāliem, piemēram, ar CMR īpašībām, un šie ierobežojumi 
jāizmanto, lai turpmāk ierobežotu riskus. Tas jāprecizē.  Mēs uzskatām, ka ir reāli iemesli, lai 
aizliegtu bīstamāko metālu, jo īpaši dzīvsudraba, izmantošanu rotaļlietu ražošanā. Nav 
konstatēti gadījumi, kad ES rotaļlietu ražotāji rotaļlietu ražošanā izmantotu dzīvsudrabu.
Tomēr importētās rotaļlietas diemžēl dažos gadījumos satur šo vielu. Iesakām svītrot pēdējo 
daļu, jo tā pieļauj pārāk plašu atbrīvojumu no aizlieguma.

Grozījums Nr. 350
Heide Rühle

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Rotaļlietās vai to sastāvdaļās aizliegts 
izmantot šādas vielas:
(1) arsēns;
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(2) kadmijs;
(3) Hroms (IV)
(4) svins;
(5) dzīvsudrabs;
(6) organiskā alva.

Or. en

Pamatojums

Arsēns, kadmijs, hroms (IV), svins, dzīvsudrabs un organiskā alva ir ļoti toksiskas vielas, un 
tās pilnībā jāaizliedz izmantošanai rotaļlietu ražošanā. Kadmiju, svinu, hromu (IV) un 
dzīvsudrabu jau nedrīkst izmantot automašīnās un elektriskās un elektroniskās ierīcēs. 
Cementā izmantoto hromu (IV), tam pievienojot dzelzi, jāsamazina līdz nekaitīgam līmenim. 
Arsēns ir aizliegts izmantošanai krāsās un koka apstrādē (tomēr ir daži izņēmumi). Organiskā 
alva ir aizliegta kā biocīds. Ir skaidrs, ka šīs vielas nevar izmantot rotaļlietu ražošanā.

Grozījums Nr. 351
Maria Matsouka

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

8.a Ir jānosaka īpašas prasības 
rotaļlietām vai to daļām, kas paredzētas 
ņemšanai mutē, neatkarīgi no vecuma 
grupas, kādai rotaļlieta paredzēta, kuras 
pamatojas uz pārtikas produktu 
iepakojuma prasībām, kas noteiktas 
Eiropas Parlamenta un Padomes 
2004. gada 27. oktobra Regulā (EK) 
Nr. 1935/2004 par materiāliem un 
izstrādājumiem, kas paredzēti saskarei ar 
pārtikas produktiem. Šīs prasības pieņem, 
pamatojoties uz atbildīgās zinātniskās 
komitejas atzinumu un saskaņā ar 
45. panta 2. punktā noteikto lēmumu, 
ņemot vērā atšķirību starp rotaļlietām un 
materiāliem, kuri nonāk saskarē ar 
pārtikas produktiem.
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Or. el

Grozījums Nr. 352
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
IIa pielikums – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II a pielikums
To vielu vai preparātu saraksts, kuri 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificēti kā 1. un 
2. kategorijas CMR vielas un kuriem 
attiecīgā zinātniskā komiteja pēc veiktā 
novērtējuma piešķīrusi atbrīvojumu 
saskaņā ar III pielikuma III daļas 
4. punktu.

Or. en

Pamatojums

Līdzīgi kā REACH apstiprināšanas procedūrā, kurā īpaši ņemtas vērā CMR 1. un 
2. kategorijas vielas, grozījums attiecas uz aizliegumu izņēmuma gadījumos turpināmības 
periodā, kad tiek lūgtas atkāpes. 

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

Direktīvas priekšlikums
II a pielikums – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums
To CMR 1. un 2. kategorijas vielu 

saraksts, uz kurām neatteicas 
II pielikuma III daļas 3. punktā noteiktais 

aizliegums

Or. en
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Pamatojums

Saskaņā ar 6. grozījumu — II pielikuma III daļa. ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS: CMRs 1 and 2, 4.2

Grozījums Nr. 354
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Direktīvas priekšlikums
II a pielikums – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums
To CMR 1. un 2. kategorijas vielu un 

preparātu saraksts, uz kurām neatteicas 
II pielikuma III daļas 3. punktā noteiktais 

aizliegums 

Or. en

Grozījums Nr. 355
Salvador Domingo Sanz Palacio

Direktīvas priekšlikums
IIa pielikums – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIa pielikums
To CMR 1. un 2. kategorijas vielu 

saraksts, uz kurām neatteicas 
II pielikuma III daļas 3. punktā noteiktais 

aizliegums 

Or. en
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Grozījums Nr. 356
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
II a pielikums – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

II a pielikums
To CMR 1. un 2. kategorijas vielu 

saraksts, uz kurām neatteicas 
II pielikuma III daļas 3. punktā noteiktais 

aizliegums 

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar XY grozījumu — II pielikuma III daļa. ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS: CMRs 1 and 2, 4.2

Grozījums Nr. 357
Małgorzata Handzlik

Direktīvas priekšlikums
IIb pielikums – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIb pielikums
To vielu un preparātu saraksts, kuri 
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu klasificēti kā 3. kategorijas
CMR vielas un ir aizliegti saskaņā ar
II pielikuma III daļas 5. punktu.

Or. en

Pamatojums

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 
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– 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.

Grozījums Nr. 358
Karin Riis-Jørgensen, Cristian Silviu Buşoi, Janelly Fourtou

Direktīvas priekšlikums
IIb pielikums – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIb pielikums
Aizliegto CMR 3. kategorijas vielu un 

preparātu saraksts 

Or. en

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

Direktīvas priekšlikums
IIb pielikums – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIb pielikums
Aizliegto CMR 3. kategorijas vielu 

saraksts

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar 7. grozījumu — II pielikuma III daļa. ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS: CMRs 3, 5ii
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Grozījums Nr. 360
Salvador Domingo Sanz Palacio

Direktīvas priekšlikums
II b pielikums – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

IIb pielikums
Aizliegto CMR 3. kategorijas vielu 

saraksts

Or. en

Grozījums Nr. 361
Alessandro Foglietta, Cristiana Muscardini

Direktīvas priekšlikums
II b pielikums – virsraksts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

. IIb pielikums
Aizliegto CMR 3. kategorijas vielu 

saraksts

Or. en

Pamatojums

Saskaņā ar XY grozījumu — II pielikuma III daļa. ĶĪMISKĀS ĪPAŠĪBAS: CMRs 3, 5ii

Grozījums Nr. 362
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Direktīvas 20. pantā minētajā tehniskajā 
dokumentācijā ietilpst šāda informācija, 

Direktīvas 20. pantā minētajā tehniskajā 
dokumentācijā ietilpst šāda informācija, 
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ciktāl tā attiecas uz novērtējumu: (a) ciktāl tā attiecas uz novērtējumu: 

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

a) sīks dizaina un ražošanas apraksts, 
tostarp saraksts, kurā norādītas rotaļlietās 
izmantotās sastāvdaļas un materiāli, kā arī 
sīka informācija par rotaļlietas ķīmisko 
sastāvu vai rotaļlietas ražošanā 
izmantotajām vielām un katras rotaļlietā 
vai tās daļās izmantotās vielas apjomu;

Or. el

Grozījums Nr. 363
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
IV pielikums – 1. punkts – a apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

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

a) sīks dizaina un ražošanas apraksts, 
tostarp saraksts, kurā norādītas rotaļlietās 
izmantotās sastāvdaļas un materiāli, kā arī 
sīka informācija par rotaļlietas ķīmisko 
sastāvu vai rotaļlietas ražošanā 
izmantotajām vielām un katras rotaļlietā 
vai tās daļās izmantotās vielas apjomu;

Or. en

Pamatojums

Drošības tehnisko datu lapas sniedz ierobežotu informāciju par rotaļlietas ķīmisko sastāvu. 
Tehnisko datu lapai būtu jāsniedz detalizētāka informācija, piemēram, informācija par 
rotaļlietā izmantoto ķīmisko vielu daudzumu.  
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Grozījums Nr. 364
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – A daļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vārdos vai piktogrammā izteiktam 
brīdinājumam jāsākas ar vārdu 
“brīdinājums”.

Or. en

Pamatojums

Lai patērētājam skaidri norādītu, ka teksts attiecas uz drošību, kā arī lai informācijai 
pievērstu atbilstīgu uzmanību, visiem brīdinājumiem jāsākas ar vārdu „brīdinājums".  Tas ir 
īpaši svarīgs nosacījums attiecībā uz piktogrammām.

Grozījums Nr. 365
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – A daļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vārdos vai piktogrammā izteiktam 
brīdinājumam jāsākas ar vārdu 
“brīdinājums”.

Or. en

Grozījums Nr. 366
Charlotte Cederschiöld

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – A daļa – 1.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vārdos vai piktogrammā izteiktam 
brīdinājumam jāsākas ar vārdu 
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“brīdinājums”. 

Or. en

Pamatojums

Lai patērētājam skaidri norādītu, ka teksts attiecas uz drošību, kā arī lai informācijai 
pievērstu atbilstīgu uzmanību, visiem brīdinājumiem jāsākas ar vārdu „brīdinājums".  Tas ir 
īpaši svarīgs nosacījums attiecībā uz piktogrammām.   

Grozījums Nr. 367
Anna Hedh

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz rotaļlietām, kas varētu būt bīstamas 
bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt 
brīdinājumam, piemēram: „Brīdinājums! 
Nav piemērota bērniem, kuri jaunāki par 
36 mēnešiem” vai „Brīdinājums! Nav 
piemērots bērniem, kuri jaunāki par trim 
gadiem” vai vārds „Brīdinājums” kopā ar 
šādu attēlu:

1. Uz rotaļlietām, kas varētu būt bīstamas 
bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt 
brīdinājumam, piemēram: „Brīdinājums! 
Nav piemērota bērniem, kuri jaunāki par 
36 mēnešiem” vai „Brīdinājums! Nav 
piemērots bērniem, kuri jaunāki par trim 
gadiem” vai vārds „Brīdinājums” kopā ar 
šādu attēlu:

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

Šiem brīdinājumiem pievieno īsu 
norādījumu par konkrēto apdraudējumu, 
kura dēļ noteikts ierobežojums; šis 
norādījums var būt arī lietošanas pamācībā.
Šādu brīdinājumu nevar izmantot 
rotaļlietām, kuras izstrādātas vai arī to 
izmēru un īpašību dēļ domātas bērniem 
līdz 36 mēnešu vecumam. Jo īpaši pildītas 
mīkstās rotaļlietas ir paredzētas bērniem 
vecumā līdz 36 mēnešiem.

Šis noteikums neattiecas uz rotaļlietām, 
kuras to funkcijas, lieluma, veida, 
raksturīgo īpašību vai citu iemeslu dēļ 
acīmredzami nav piemērotas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam.

Šis noteikums neattiecas uz rotaļlietām, 
kuras to funkcijas, lieluma, veida, 
raksturīgo īpašību vai citu iemeslu dēļ 
acīmredzami nav piemērotas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam.

Or. en
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Pamatojums

Pašreiz nepareizi izmanto brīdinājumu par mazām detaļām, un uz rotaļlietām, kuras ir 
domātas maziem bērniem, uzliek brīdinājumu, lai legalizētu to, ka šajās rotaļlietās ir mazās 
detaļas, kuras mazi bērni var norīt. Jo īpaši pildītām mīkstām rotaļlietām, piemēram spēļu 
lācīšiem vai mīkstām lellēm, nevajadzētu saturēt atsevišķas mazas detaļas, jo ar tām bērni 
spēlējas neatkarīgi no ražotāju nodoma.

Grozījums Nr. 368
Olle Schmidt

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Uz rotaļlietām, kas varētu būt bīstamas 
bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt 
brīdinājumam, piemēram: „Brīdinājums! 
Nav piemērota bērniem, kuri jaunāki par 
36 mēnešiem” vai „Brīdinājums! Nav 
piemērots bērniem, kuri jaunāki par trim 
gadiem” vai vārds „Brīdinājums” kopā ar 
šādu attēlu:

1. Uz rotaļlietām, kas varētu būt bīstamas 
bērniem līdz 36 mēnešu vecumam, jābūt 
brīdinājumam, piemēram: „Brīdinājums! 
Nav piemērota bērniem, kuri jaunāki par 
36 mēnešiem” vai „Brīdinājums! Nav 
piemērots bērniem, kuri jaunāki par trim 
gadiem” vai vārds „Brīdinājums” kopā ar 
šādu attēlu:

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

Šiem brīdinājumiem pievieno īsu 
norādījumu par konkrēto apdraudējumu, 
kura dēļ noteikts ierobežojums; šis 
norādījums var būt arī lietošanas pamācībā.
Šādu brīdinājumu nevar izmantot 
rotaļlietām, kuras izstrādātas vai arī to 
izmēru un īpašību dēļ domātas bērniem 
līdz 36 mēnešu vecumam. Jo īpaši pildītas 
mīkstās rotaļlietas ir paredzētas bērniem 
vecumā līdz 36 mēnešiem.

Šis noteikums neattiecas uz rotaļlietām, 
kuras to funkcijas, lieluma, veida, 
raksturīgo īpašību vai citu iemeslu dēļ 
acīmredzami nav piemērotas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam.

Šis noteikums neattiecas uz rotaļlietām, 
kuras to funkcijas, lieluma, veida,
raksturīgo īpašību vai citu iemeslu dēļ 
acīmredzami nav piemērotas bērniem līdz 
36 mēnešu vecumam.

Or. en
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Grozījums Nr. 369
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5. Slidas, skrituļslidas, skrituļdēļi, 
motorolleri un rotaļu velosipēdi bērniem

5. Slidas, skrituļslidas, skrituļdēļi, 
motorolleri un rotaļu velosipēdi bērniem

Ja šīs rotaļlietas pārdod kā rotaļlietas, uz 
tiem ir šāds marķējums:

Ja šīs rotaļlietas pārdod kā rotaļlietas, uz 
tiem ir šāds marķējums:

„Brīdinājums! Jālieto aizsargaprīkojums. 
Neizmantot satiksmē”.

„Brīdinājums! Jālieto aizsargaprīkojums. 
Neizmantot uz koplietošanas ceļiem vai 
ielām vai uz ietves to malās. Nedrīkst 
izmantot bērni, kuru svars pārsniedz 
20 kg.

Turklāt lietošanas pamācībās ir 
atgādinājums, ka rotaļlieta jālieto 
uzmanīgi, jo vajadzīgas labas iemaņas, lai 
izvairītos no kritieniem vai sadursmēm, kas 
izraisa lietotāju un trešo personu traumas. 
Sniedz arī norādījumus par ieteicamo 
aizsargaprīkojumu (ķiverēm, cimdiem, 
ceļgalu un elkoņu aizsargiem utt.).

Turklāt lietošanas pamācībās ir 
atgādinājums, ka rotaļlieta jālieto 
uzmanīgi, jo vajadzīgas labas iemaņas, lai 
izvairītos no kritieniem vai sadursmēm, kas 
izraisa lietotāju un trešo personu traumas. 
Sniedz arī norādījumus par ieteicamo 
aizsargaprīkojumu (ķiverēm, cimdiem, 
ceļgalu un elkoņu aizsargiem utt.).

Or. en

Pamatojums

Brīdinājumiem jābūt pašsaprotamiem, lai nodrošinātu, ka patērētāji sapratīs to nozīmi un 
veiks atbilstošus aizsardzības pasākumus.

Grozījums Nr. 370
Malcolm Harbour, Jacques Toubon, Małgorzata Handzlik, Colm Burke, Emmanouil 
Angelakas, Salvador Domingo Sanz Palacio, Anja Weisgerber, Marianne Thyssen

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā ar 
pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir 
pievienots šāds brīdinājums:

Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā ar 
pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir 
pievienots šāds brīdinājums:

„Ieteicama pieaugušo uzraudzība”. „Ļoti ieteicama pieaugušo uzraudzība”.



PE412.121v02-00 194/195 AM\744156LV.doc

LV

Or. en

Grozījums Nr. 371
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā ar 
pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir 
pievienots šāds brīdinājums:

Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā ar 
pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir 
pievienots šāds brīdinājums:

„Ieteicama pieaugušo uzraudzība”. „Ieteicama pieaugušo uzraudzība”.
Uz pārtikas produktiem, kuros iekļautas 
rotaļlietas un kuri paredzēti jebkura 
vecuma bērniem, ir jābūt šādam 
brīdinājumam: „Brīdinājums: produktā 
iekļauta rotaļlieta” vai, ja rotaļlieta ir 
iepakota kaitīgā materiālā: “Brīdinājums! 
Satur rotaļlietu un tās iepakojums ir 
bīstams, ja to norij. Pirms dodiet produktu 
bērnam, izpakojiet to.”

Or. en

Pamatojums

Uz dažiem produktiem ir norādes par to, ka iekšā ir „pārsteigums”, nenorādot, vai šo 
„pārsteigumu” var vai nevar ēst. Šādā gadījumā bērns varētu sajauks, piemēram, mazu 
bumbiņu (neēdama rotaļlietu) ar košļājamo gumiju (ēdamu) bumbiņas formā. Tādējādi 
piedāvātais formulējums nodrošina labāku bērnu aizsardzību.

Grozījums Nr. 372
Maria Matsouka

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir 
pievienots šāds brīdinājums: 

7. Pārtikā iekļautajām rotaļlietām vai kopā 
ar pārtiku piedāvātajām rotaļlietām ir 
pievienots šāds brīdinājums:
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„Ieteicama pieaugušo uzraudzība”. „Ieteicama pieaugušo uzraudzība”.
Pārtikas produktus, kuros iekļautas 
rotaļlietas un kuri paredzēti jebkura 
vecuma bērniem, marķē šādi: 
„Brīdinājums: produktā iekļauta 
rotaļlieta” vai, ja rotaļlieta ir iepakota 
kaitīgā materiālā: „Brīdinājums: Satur 
rotaļlietu iepakojumā, kas varētu radīt 
elpošanas traucējumus. Izpakojiet 
rotaļlietu, pirms dodiet rotaļlietu 
bērnam.”

Or. el

Grozījums Nr. 373
Christel Schaldemose

Direktīvas priekšlikums
V pielikums – B daļa – 7.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(7a) Aizsargmasku un ķiveru imitācija
Uz aizsargmasku un ķiveru imitācijas 

jābūt šādam brīdinājumam:
„Brīdinājums: šī rotaļlieta nenodrošina 

aizsardzību.”

Or. en

Pamatojums

Warnings should be self-explanatory in order to ensure that consumers will understand their 
meaning and will taker adequate protection measures.
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