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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl žaislų saugos
(COM(2008)0009 – C6-0039/2008 – 2008/0018(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0009),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir EB sutarties 95 straipsnį, pagal 
kuriuos Komisija jam pateikė pasiūlymą (C6-0039/2008),

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto pranešimą ir Aplinkos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto bei Pramonės, mokslinių tyrimų ir 
energetikos komiteto nuomones (A6-0000/2008),

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2. ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji ketina pasiūlymą 
keisti iš esmės arba pakeisti jį nauju tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl direktyvos
21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(21) Materialiai išreiškiantis žaislo atitiktį 
„CE“ ženklas yra akivaizdžiai matomas 
viso proceso, apimančio atitikties vertinimą 
plačiąja prasme, rezultatas. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų pateikti „CE“ ženklo 
naudojimą reglamentuojančius 
bendruosius principus ir ženklinimo 
taisykles.

(21) Žaislo atitiktį nurodantis „CE“ 
ženklas yra akivaizdžiai matomas viso 
proceso, apimančio atitikties vertinimą 
plačiąja prasme, rezultatas. Todėl šioje 
direktyvoje reikėtų pateikti žaislų 
ženklinimo taisykles.

Or. en
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Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3) „gamintojas“ – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris suprojektuoja ar pagamina 
gaminį arba kuris užsako suprojektuoti ar 
pagaminti tokį gaminį jo vardu arba su jo 
prekės ženklu;

(3) „gamintojas“ – fizinis arba juridinis 
asmuo, kuris suprojektuoja ar pagamina 
žaislą arba kuris užsako suprojektuoti ar 
pagaminti tokį žaislą ir tuo žaislu 
prekiauja jo vardu arba su jo prekės 
ženklu;

Or. en

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 3 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(3a) "įgaliotasis atstovas" – tai Bendrijoje 
įsisteigęs fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris gavo gamintojo rašytinį įgaliojimą 
jo vardu vykdyti visus ar dalį su šia 
direktyva susijusių įpareigojimų ir 
formalumų;

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(4) „platintojas“ – tiekimo grandinėje 
veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, 
kuris tiekia žaislą rinkai;

(4) „platintojas“ – tai tiekimo grandinėje 
veikiantis fizinis arba juridinis asmuo, 
išskyrus gamintoją arba importuotoją, 
kuris tiekia žaislą rinkai;

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7) „darnusis standartas“ – standartas, kurį 
pagal Direktyvos 98/34/EB 6 straipsnio 
nuostatas priėmė viena iš Europos 
standartizacijos įstaigų, išvardytų Europos 
Parlamento ir Tarybos direktyvos 
98/34/EB I priede;

(7) „darnusis standartas“ – tai standartas, 
kurį priėmė viena iš Europos 
standartizacijos įstaigų, išvardytų 
Direktyvos 98/34/EB I priede remdamasi 
Komisijos prašymu, pateiktu pagal 
minėtosios direktyvos 6 straipsnio 
nuostatas;

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.



PE407.804v01-00 8/66 PR\727440LT.doc

LT

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 7 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(7a) „derinamieji Bendrijos teisės aktai“ –
tai Bendrijos teisės aktai, kuriais 
suderinamos gaminių pardavimo sąlygos;

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10a) „atitikties vertinimo įstaiga“ – tai 
įstaiga, atliekanti atitikties vertinimą, 
įskaitant kalibravimą, bandymus, 
sertifikavimą ir tikrinimą;

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 10 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(10b) „nacionalinė akreditacijos įstaiga“ 
turi tą pačią reikšmę, kokia jai suteikta 
Reglamente (EB) Nr. ...;
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Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai užtikrina, kad jų žaislai būtų 
projektuojami ir gaminami laikantis 9 
straipsnyje ir II priede išdėstytų esminių 
saugos reikalavimų.

1. Pateikdami žaislus į rinką, gamintojai 
užtikrina, kad jie būtų suprojektuoti ir 
pagaminti laikantis 9 straipsnyje ir II 
priede išdėstytų esminių saugos 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Jeigu taikant šią procedūrą įrodoma, kad 
žaislas atitinka taikomus reikalavimus, 
gamintojai parengia EB atitikties 
deklaraciją, kaip nurodyta 14 straipsnyje, ir 
paženklina atitikties ženklu pagal 15 ir 16 
straipsnius.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

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

Jeigu dėl žaislo keliamo pavojaus būtina, 
gamintojai, siekdami apsaugoti vartotojų 
sveikatą ir užtikrinti jų saugumą, tiria 
parduodamų žaislų bandinius, nagrinėja ir, 
jeigu būtina, registruoja skundus, 
reikalavimų neatitinkančius žaislus ir 
susigrąžintus žaislus bei informuoja 
platintojus apie tokią stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

6. Gamintojai nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą, adresą, kuriuo 
su jais galima susisiekti ir žaislo arba, jeigu 
tai neįmanoma, ant pakuotės arba prie 
žaislo pridedamame dokumente. Turi būti 
nurodytas vienas adresas, kuriuo galima 
susisiekti su gamintoju.
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Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Gamintojai užtikrina, kad prie žaislo 
būtų pridėta naudojimo instrukcijos ir 
saugos informacija vartotojams ir kitiems 
galutiniams vartotojams suprantama 
kalba, kurią nustato atitinkama valstybė 
narė.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Gamintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas 
žaislas neatitinka taikomų derinamųjų
Bendrijos teisės aktų, nedelsdami imasi 
reikiamų korekcinių priemonių siekdami 
užtikrinti žaislo atitiktį, pašalinti jį iš 
rinkos arba susigrąžinti iš galutinių 
vartotojų, jeigu būtina. Be to, kai žaislas 
yra pavojingas, gamintojai nedelsdami 
informuoja valstybių narių, į kurių rinką 
tokie žaislai buvo pateikti, kompetentingas
nacionalines institucijas, nurodydami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
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neatitiktį ir apie visas taikomas korekcines 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl direktyvos
3 straipsnio 8 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

8. Gavę pagrįstą  kompetentingos 
nacionalinės institucijos prašymą, 
gamintojai suteikia jai visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai 
įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama 
kalba. Šiai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti žaislų, 
kuriuos jie pateikė į rinką, keliamą riziką. 

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Gamintojai rašytiniu įgaliojimu gali 
paskirti bet kokį Bendrijoje įsisteigusį
fizinį ar juridinį asmenį (toliau – įgaliotąjį 
atstovą) veikti jų vardu atliekant 
konkrečias užduotis, susijusias su 
remiantis šia direktyva nustatytomis 
gamintojų prievolėmis.

1. Gamintojas rašytiniu įgaliojimu gali 
paskirti įgaliotąjį atstovą.
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Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Įgaliotojo atstovo įgaliojimai negali 
apimti veiksmų, susijusių su 3 straipsnio 1 
dalyje nustatytomis prievolėmis ir 
techninių dokumentų sudarymu.

2. Įgaliotojo atstovo įgaliojimai neapima
veiksmų, susijusių su 3 straipsnio 1 dalyje 
nustatytomis prievolėmis ir techninių 
dokumentų sudarymu.

Or. en

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl direktyvos
4 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Gamintojui paskyrus įgaliotąjį atstovą, 
pastarasis atlieka bent jau šiuos veiksmus:

3. Įgaliotasis atstovas atlieka užduotis, 
nurodytas iš gamintojo gautame 
įgaliojime. Įgaliotajam atstovui įgaliojimu 
leidžiama atlikti bent jau šiuos veiksmus:

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

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

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

(b) kompetentingai nacionalinei 
institucijai pateikus pagrįstą prašymą, 
pateikia jai visą informaciją ir dokumentus, 
būtinus žaislo atitikčiai įrodyti;

(c) kompetentingų institucijų prašymu 
bendradarbiauja su jomis dėl bet kokių 
veiksmų, kurių imamasi siekiant išvengti
su jo įgaliojimu susijusių žaislų keliamos 

(c) kompetentingų nacionalinių institucijų 
prašymu bendradarbiauja su jomis dėl bet 
kokių veiksmų, kurių imamasi siekiant 
pašalinti su jo įgaliojimu susijusių žaislų 
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rizikos.. keliamą riziką.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

1. Importuotojai į Bendrijos rinką 
pateikia  tik reikalavimus atitinkančius 
žaislus.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami žaislą į rinką, 
importuotojai patikrina, ar gamintojas 
atliko tinkamą atitikties vertinimo 
procedūrą. 

2. Prieš pateikdami žaislą į rinką, 
importuotojai įsitikina, kad gamintojas 
atliko tinkamą atitikties vertinimo 
procedūrą. 

Jie patikrina, ar gamintojas parengė 
techninius dokumentus, ar žaislas 
paženklintas reikiamu (-ais) atitikties 
ženklu (-ais), ar prie jo pridėti reikiami 
dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 3 
straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

Jie įsitikina, kad gamintojas parengė 
techninius dokumentus, kad žaislas 
paženklintas reikiamu (-ais) atitikties 
ženklu (-ais), kad prie jo pridėti reikiami 
dokumentai ir kad gamintojas įvykdė 3 
straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus 
reikalavimus.

Jei importuotojas nustato, kad žaislas Jei importuotojas mano arba turi pagrindo 
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neatitinka 9 straipsnyje ir II priede 
išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis 
gali pateikti į rinką žaislą tik užtikrinęs
žaislo atitiktį minėtiems reikalavimams.

manyti, kad žaislas neatitinka 9 straipsnyje 
ir II priede išdėstytų esminių saugos 
reikalavimų, jis nepateikia žaislo į rinką, 
kol užtikrinama žaislo atitiktis minėtiems 
reikalavimams. Be to, jei žaislas yra 
pavojingas, importuotojas apie tai praneša 
gamintojui ir rinkos priežiūros 
institucijoms.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

3. Importuotojai nurodo savo pavadinimą, 
registruotą prekės pavadinimą arba 
registruotą prekės ženklą, adresą, kuriuo 
su jais galima susisiekti ir žaislo arba, jeigu 
tai neįmanoma, ant pakuotės arba prie 
žaislo pridedamame dokumente.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Importuotojai užtikrina, kad prie 
žaislo būtų pridėta naudojimo instrukcijos 
ir saugos informacija vartotojams ir 
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kitiems galutiniams vartotojams 
suprantama kalba, kurią nustato 
atitinkama valstybė narė.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4a. Jeigu dėl žaislo keliamo pavojaus 
būtina, importuotojai, siekdami apsaugoti 
vartotojų sveikatą ir užtikrinti jų 
saugumą, tiria parduodamų žaislų 
bandinius, nagrinėja ir, jeigu būtina, 
registruoja skundus, reikalavimų 
neatitinkančius žaislus ir susigrąžintus 
žaislus bei informuoja platintojus apie 
tokią stebėseną.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Importuotojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas 
žaislas neatitinka taikomų Bendrijos teisės 
aktų, imasi reikiamų korekcinių priemonių 
siekdami užtikrinti žaislo atitiktį arba 
pašalina jį iš rinkos ir jį susigrąžina iš 

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

susigrąžinti, jeigu būtina. Be to, kai žaislas 
yra pavojingas, importuotojai nedelsdami 
informuoja valstybių narių, į kurių rinką 
tokie žaislai buvo pateikti, kompetentingas
nacionalines institucijas, nurodydami 
išsamią informaciją, visų pirma apie 
neatitiktį ir apie visas taikomas korekcines 
priemones.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl direktyvos
5 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

7. Gavę pagrįstą  kompetentingos 
nacionalinės institucijos prašymą, 
importuotojai pateikia jai visą informaciją 
ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai 
įrodyti, tai institucijai lengvai suprantama 
kalba. Šiai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti žaislų, 
kuriuos jie pateikė į rinką, keliamą riziką.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.



PE407.804v01-00 18/66 PR\727440LT.doc

LT

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Prieš pateikdami žaislą į rinką, 
platintojai patikrina, ar gaminys 
paženklintas reikiamu (-ais) atitikties 
ženklu (-ais), ar prie jo pridėti reikiami 
dokumentai ir ar gamintojas ir 
importuotojas įvykdė 3 straipsnio 5 ir 6 
dalyse ir 5 straipsnio 3 dalyje nustatytus 
reikalavimus.

2. Prieš pateikdami gaminį į rinką, 
platintojai patikrina, ar žaislas paženklintas 
reikiamu (-ais) atitikties ženklu (-ais), ar 
prie jo pridėti reikiami dokumentai, 
naudojimo instrukcijos ir saugos 
informacija, valstybės narės, į kurios 
rinką gaminys  pateikiamas, vartotojams 
ir kitiems galutiniams naudotojams 
lengvai suprantama kalba, ir ar 
gamintojas ir importuotojas įvykdė 3 
straipsnio 5 ir 6 dalyse ir 5 straipsnio 3 
dalyje nustatytus reikalavimus.  

Jei platintojas nustato, kad žaislas 
neatitinka 9 straipsnyje ir II priede 
išdėstytų esminių saugos reikalavimų, jis 
gali pateikti į rinką žaislą tik užtikrinęs
žaislo atitiktį minėtiems reikalavimams. 
Apie tai platintojas informuoja gamintoją 
ir importuotoją.

Jei platintojas mano arba turi pagrindo 
manyti, kad žaislas neatitinka 9 straipsnyje 
ir II priede išdėstytų esminių saugos 
reikalavimų, jis nepateikia žaislo į rinką, 
kol užtikrinama žaislo atitiktis minėtiems 
reikalavimams. Be to, jei žaislas yra 
pavojingas, platintojas apie tai informuoja 
gamintoją arba importuotoją ir rinkos 
priežiūros institucijas.

Or. nl

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Platintojai, manantys arba turintys 
pagrindo manyti, kad į rinką jų pateiktas 
gaminys neatitinka taikomų Bendrijos 
teisės aktų, taiko reikiamas korekcines 

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

taikomos korekcinės priemonės, būtinos
užtikrinti žaislo atitiktį, pašalinti jį iš 
rinkos arba susigrąžinti, jeigu būtina. Be 
to, kai žaislas yra pavojingas, platintojai 
nedelsdami informuoja valstybių narių, į 
kurių rinką buvo pateiktas toks žaislas,
kompetentingas nacionalines institucijas, 
nurodydami išsamią informaciją, visų 
pirma apie neatitiktį ir apie visas taikomas 
korekcines priemones.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl direktyvos
6 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

5. Gavę pagrįstą  kompetentingos 
nacionalinės institucijos prašymą, 
platintojai pateikia visą informaciją ir 
dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai 
įrodyti. Šiai institucijai pageidaujant, jie 
bendradarbiauja su ja dėl visų veiksmų, 
kurių imamasi siekiant pašalinti žaislų, 
kuriuos jie pateikė į rinką, keliamą riziką.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl direktyvos
7 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Importuotojui ar platintojui, kuris pateikia 
žaislą į rinką savo vardu ar naudodamas 
savo prekės ženklą, taikomos 3 straipsnyje 
nustatytos gamintojo prievolės.

Šioje direktyvoje importuotojas arba 
platintojas, kuris pateikia žaislą į rinką 
savo vardu arba naudodamas savo prekės 
ženklą arba pakeičia į rinką pateiktą 
žaislą taip, kad gali pasikeisti žaislo 
atitiktis taikomiems reikalavimams, 
laikomas gamintoju ir jam taikomos 3 
straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės.

Jeigu importuotojas arba platintojas 
pakeičia gaminį taip, kad gali pasikeisti 
gaminio atitiktis taikomiems 
reikalavimams, jiems taikomos 7 
straipsnyje nustatytos gamintojo prievolės, 
susijusios su šiais pakeitimais.

Or. eenen

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 30

Pasiūlymas dėl direktyvos
8 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ekonominių operacijų vykdytojai turi 
nurodyti šią informaciją:

Ūkinės veiklos vykdytojai, jei jų 
paprašoma, rinkos priežiūros 
institucijoms 10 metų laikotarpiui nurodo 
šią informaciją:

(a) kiekvieną ekonominių operacijų
vykdytoją, kuris jiems pristatė žaislą.

(a) kiekvieną ūkinės veiklos vykdytoją, 
kuris jiems pristatė žaislą.

(b) kiekvieną ekonominių operacijų
vykdytoją, kuriam jie pristatė žaislą.

(b) kiekvieną ūkinės veiklos vykdytoją, 
kuriam jie pristatė žaislą.

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

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 31

Pasiūlymas dėl direktyvos
13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu valstybė narė arba Komisija mano, 
kad darnusis standartas ne visiškai atitinka 
reikalavimus, kuriuos jis apima ir kurie yra 
nustatyti 9 straipsnyje ir II priede, Komisija 
arba atitinkama valstybė narė perduoda 
nagrinėti šį klausimą pagal Direktyvos 
98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam komitetui 
(toliau – komitetas) ir pateikia savo 
argumentus. Komitetas savo nuomonę 
pareiškia nedelsiant.

1. Jeigu valstybė narė arba Komisija mano, 
kad darnusis standartas ne visiškai atitinka 
reikalavimus, kuriuos jis apima ir kurie yra 
nustatyti 9 straipsnyje ir II priede, Komisija 
arba atitinkama valstybė narė perduoda 
nagrinėti šį klausimą pagal Direktyvos 
98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam komitetui ir 
pateikia savo argumentus. Komitetas, 
pasikonsultavęs su atitinkamomis 
Europos standartizacijos įstaigomis, 
nedelsdamas pareiškia savo nuomonę.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 32

Pasiūlymas dėl direktyvos
14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. EB atitikties deklaracijoje būtinai
nurodoma informacija, pateikta III priede, 
kuri nuolatos atnaujinama. EB atitikties 

2. EB atitikties deklaracijos forma atitinka 
... Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimo Nr. ... /2008 dėl bendrosios 
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deklaracijos forma atitinka III priede 
nustatytą pavyzdį.

gaminių pardavimo sistemos1 III priede 
nustatytą pavyzdį, joje nurodoma 
informacija, pateikta šio sprendimo II 
priede išdėstytuose atitinkamuose 
moduliuose, ir ji nuolat atnaujinama.   
Deklaracija išverčiama į valstybės narės, į 
kurios rinką gaminys pateikiamas arba 
kurioje jį galima įsigyti, reikalaujama 
kalba arba kalbomis.
___________
1 OL L ...

Or. en

Pagrindimas

 Technical adaptation to the goods package

Pakeitimas 33

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Bendrieji ženklinimo „CE“ ženklu 
principai

Ženklinimas „CE“ ženklu

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 34

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Ženklinti „CE“ ženklu gali tik 
gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

2. Ženklinimui „CE“ ženklu taikomi 
Reglamento (EB) Nr. ... 30 straipsnyje 
išdėstyti bendrieji principai.

Ženklindamas arba pasirūpindamas, kad 
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būtų ženklinama „CE“ ženklu, 
gamintojas prisiima atsakomybę dėl 
gaminio atitikties šioje direktyvoje 
nustatytiems reikalavimams. 

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 35

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. „CE“ ženklas yra vienintelis ženklas, 
patvirtinantis žaislo atitiktį taikomiems 
reikalavimams. 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 36

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Laikydamosi šios direktyvos nuostatų, 
valstybės narės į savo nacionalinius teisės 
aktus neįtraukia jokių nuorodų į bet kurį 
kitą atitikties ženklą, kuris nėra „CE“ 
ženklas, arba panaikina tokias nuorodas. 

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 37

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Draudžiama prie žaislo tvirtinti ženklus, 
žymas ir užrašus, kurie gali klaidinti 
trečiąsias šalis dėl „CE“ ženklo reikšmės 
ar formos arba ir dėl reikšmės, ir dėl 
formos. Gaminys gali būti ženklinamas 
bet kokiu kitu ženklu, jei dėl to 
nesumažėja „CE“ ženklo matomumas, 
įskaitomumas ir nepasikeičia jo reikšmė.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 38

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio pavadinimas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Ženklinimo „CE“ ženklu taisyklės ir 
sąlygos

Žaislų ženklinimo „CE“ ženklu taisyklės ir 
sąlygos

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 39

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. „CE“ ženklą sudaro tokios 
formos raidės „CE“: 

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 40

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Mažinant arba didinant „CE“ ženklą 
būtina laikytis 1 dalyje pateikiamame 
brėžinyje su padalomis nurodytų 
proporcijų.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 41

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu konkrečiuose teisės aktuose 
konkretūs matmenys nėra nustatyti, „CE“ 
ženklo vertikalusis matmuo turi būti bent 
5 mm.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 42

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad jų
nacionalinės akreditacijos įstaigos turi 
atlikti 1 dalyje minimą vertinimą ir 
stebėseną, kaip apibrėžta ir nustatyta 
Reglamente (EB) Nr. [...].

2. Valstybės narės gali nuspręsti, kad 1 
dalyje minimą vertinimą ir stebėseną turi 
atlikti  nacionalinės akreditacijos įstaiga, 
kaip apibrėžta ir nustatyta Reglamente 
(EB) Nr. [...].

Or. en

Pagrindimas

Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 43

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu notifikuojančioji institucija 3. Jeigu notifikuojančioji institucija paveda 
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paveda, užsako subrangos būdu arba 
kitaip patiki atlikti 1 dalyje minimą 
vertinimą, notifikavimą ar stebėseną 
įstaigai, kuri nėra valstybinė institucija, 
pavedimą gavusi, subrangos sutartį 
sudariusi arba kitaip įgaliota įstaiga turi 
būti juridinis asmuo ir turi būti sudariusi su 
jos veikla susijusius finansinius 
įsipareigojimus nustatančias sutartis.

arba kitaip patiki atlikti 1 dalyje minimą 
vertinimą, notifikavimą ar stebėseną 
įstaigai, kuri nėra valstybinė institucija, ši
įstaiga turi būti juridinis asmuo ir turi 
laikytis 23 straipsnio 1–6 dalyje nurodytų 
reikalavimų su atitinkamais pakeitimais. 
Be to, ji turi būti sudariusi su jos veikla 
susijusius finansinius įsipareigojimus 
nustatančias sutartis.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 44

Pasiūlymas dėl direktyvos
22 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3a. Notifikuojančioji institucija prisiima 
visą atsakomybę už 3 dalyje nurodytos 
įstaigos atliekamas užduotis.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 45

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Notifikuojančioji institucija turi atitikti 
2–7 dalyse nustatytus reikalavimus.

Išbraukta.

Or. en
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Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 46

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Notifikuojančioji institucija nesiūlo arba 
nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo 
atitikties vertinimo įstaigos, taip pat 
neteikia konsultavimo paslaugų.

5. Notifikuojančioji institucija nesiūlo arba 
nevykdo jokios veiklos, kurią vykdo 
atitikties vertinimo įstaigos, taip pat 
neteikia konsultavimo paslaugų 
komerciniu arba konkurenciniu 
pagrindu.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 47

Pasiūlymas dėl direktyvos
23 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Notifikuojančioji institucija turi būti 
įdiegusi tinkamas priemones gautos
informacijos konfidencialumui užtikrinti.

6. Notifikuojančioji institucija užtikrina
gaunamos informacijos konfidencialumą.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 48

Pasiūlymas dėl direktyvos
24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės praneša Komisijai ir 
kitoms valstybėms narėms apie savo 
nacionalines procedūras, taikomas 
vertinant bei notifikuojant atitikties 
vertinimo įstaigas ir atliekant notifikuotųjų 
įstaigų stebėseną, taip pat apie šios 
informacijos pasikeitimus. 

Valstybės narės praneša Komisijai apie 
savo procedūras, taikomas vertinant bei 
notifikuojant atitikties vertinimo įstaigas ir 
atliekant notifikuotųjų įstaigų stebėseną, 
taip pat apie jų pasikeitimus. 

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 49

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo 
vertinamos organizacijos ar gaminio.

3. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
trečiosios šalies įstaiga, nepriklausoma nuo 
vertinamos organizacijos ar gaminio. 

Žaislus vertinanti įstaiga, priklausanti 
verslo asociacijai arba profesinei 
federacijai, atstovaujančiai įmones, kurios 
dirba žaislų projektavimo, gamybos, 
tiekimo, montavimo, naudojimo arba 
priežiūros srityse, gali būti laikoma tokia 
įstaiga, jei ji įrodo savo nepriklausomumą 
ir interesų konfliktų nebuvimą.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.



PE407.804v01-00 30/66 PR\727440LT.doc

LT

Pakeitimas 50

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti vertinamų gaminių
projektuotojai, gamintojai, tiekėjai, 
montuotojai, pirkėjai, savininkai, 
naudotojai ar techninės priežiūros paslaugų 
teikėjai, taip pat negali būti nurodytų šalių 
įgaliotieji atstovai. Jie negali tiesiogiai 
dalyvauti projektuojant, gaminant ar 
konstruojant, parduodant, montuojant, 
naudojant šiuos gaminius ar atliekant 
techninę jų priežiūrą, taip pat negali 
atstovauti šioje veikloje dalyvaujančioms 
šalims.

4. Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali būti vertinamų žaislų projektuotojai, 
gamintojai, tiekėjai, montuotojai, pirkėjai, 
savininkai, naudotojai ar techninės 
priežiūros paslaugų teikėjai, taip pat negali 
būti nurodytų šalių įgaliotieji atstovai. 
Tačiau tai neturi trukdyti naudoti 
įvertintų gaminių, reikalingų atitikties 
vertinimo įstaigos veiklai, arba naudoti 
tokių gaminių asmeniniais tikslais. 

Atitikties vertinimo įstaiga, jos 
aukščiausio lygio vadovai ir už atitikties 
vertinimo užduotis atsakingi darbuotojai 
negali tiesiogiai dalyvauti projektuojant, 
gaminant ar konstruojant, parduodant, 
montuojant, naudojant šiuos žaislus ar 
atliekant techninę jų priežiūrą, taip pat 
negali atstovauti šioje veikloje 
dalyvaujančioms šalims. Jie negali užsiimti 
jokia kita veikla, nesuderinama su jų 
priimamų sprendimų nešališkumu ir 
sąžiningumu atliekant atitikties vertinimo 
veiklą, kuriai yra notifikuoti.  Tai visų 
pirma taikoma konsultavimo paslaugoms.

Jie negali teikti konsultavimo paslaugų, 
susijusių su atitikties vertinimo veikla, 
kuriai yra notifikuoti ir kuri yra susijusi su 
skirtais teikti į Bendrijos rinką gaminiais. 
Tačiau tai neturi trukdyti gamintojui ir 
atitikties vertinimo įstaigai keistis 
technine informacija ir naudoti įvertintų 
gaminių, reikalingų atitikties vertinimo 
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įstaigos veiklai.
Atitikties vertinimo įstaiga užtikrina, kad 
jai pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla 
nepakenktų jos atitikties vertinimo veiklos 
konfidencialumui, objektyvumui ir 
nešališkumui.

Atitikties vertinimo įstaiga užtikrina, kad 
jai pavaldžių įstaigų ar subrangovų veikla 
nepakenktų jos atitikties vertinimo veiklos 
konfidencialumui, objektyvumui arba
nešališkumui.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 51

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo 
užduotis, kurios tokiai įstaigai yra 
numatytos 19 straipsnio nuostatomis ir 
kurias atlikti ji yra notifikuota; šias 
užduotis atlieka pati įstaiga arba jos yra 
atliekamos įstaigos vardu ir jai prisiėmus 
atsakomybę.

6. Atitikties vertinimo įstaiga turi būti 
pajėgi atlikti visas atitikties vertinimo 
užduotis, kurios jai yra numatytos 19 
straipsnyje ir kurias atlikti ji yra 
notifikuota; šias užduotis atlieka pati 
įstaiga arba jos yra atliekamos įstaigos 
vardu ir jai prisiėmus atsakomybę.

Visais atvejais kiekvienai atitikties 
vertinimo procedūrai ir kiekvienai gaminių
rūšiai ar kategorijai, kuriai atitikties 
vertinimo įstaiga yra notifikuota, ji turi 
turėti reikiamų darbuotojų, turinčių 
techninių žinių ir pakankamai patyrusių 
atitikties vertinimo užduotims atlikti. 
Įstaiga turi turėti priemones, būtinas su 
atitikties vertinimo veikla susijusioms 
techninėms ir administracinėms užduotims 
tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa 
reikiama įranga ar įrenginiais.

Visais atvejais kiekvienai atitikties 
vertinimo procedūrai ir kiekvienai gaminio
rūšiai ar kategorijai, kuriai atitikties 
vertinimo įstaiga yra notifikuota, ji turi 
turėti:

a) reikiamų darbuotojų, turinčių techninių 
žinių ir pakankamai patyrusių atitikties 
vertinimo užduotims atlikti;

b) procedūrų, pagal kurias atliekamas 
atitikties vertinimas, aprašą, užtikrinant 
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šių procedūrų skaidrumą ir galimybę jas 
atkartoti Ji turi būti nustačiusi atitinkamą 
politiką ir procedūras, kurios padėtų 
atskirti jos, kaip notifikuotosios įstaigos, 
užduotis nuo kitos veiklos.
c) reikiamas procedūras, pagal kurias 
vykdytų veiklą, atsižvelgiant į įmonės dydį, 
sektorių, kurioje ji veikia, ir struktūrą, 
atitinkamos produktų gamybos 
technologijos sudėtingumo laipsnį ir 
masinės arba serijinės gamybos proceso 
pobūdį.
Įstaiga turi turėti priemones, būtinas su 
atitikties vertinimo veikla susijusioms 
techninėms ir administracinėms užduotims 
tinkamai atlikti, ir galimybę naudotis visa 
reikiama įranga ar įrenginiais.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 52

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 7 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti 
esminius reikalavimus, taikomus 
darniuosius standartus, atitinkamas 
susijusių Bendrijos teisės aktų nuostatas ir 
atitinkamas įgyvendinimo nuostatas;

(c) turi turėti reikiamų žinių ir išmanyti 
pagrindinius reikalavimus, taikomus 
darniuosius standartus, atitinkamas  
derinamųjų Bendrijos teisės aktų nuostatas 
ir jų įgyvendinimo reglamentus;

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.



PR\727440LT.doc 33/66 PE407.804v01-00

LT

Pakeitimas 53

Pasiūlymas dėl direktyvos
25 straipsnio 11 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

11. Atitikties vertinimo įstaiga dalyvauja 
atitinkamoje standartizacijos veikloje ir 
notifikuotosios įstaigos koordinavimo 
grupės, sudarytos pagal 36 straipsnį, 
veikloje arba užtikrina, kad jos vertinimą 
atliekantys darbuotojai būtų apie šią veiklą 
informuoti, taip pat ji šios grupės priimtus 
administracinius sprendimus ir parengtus 
dokumentus taiko kaip bendrąsias gaires.

11. Atitikties vertinimo įstaiga dalyvauja 
atitinkamoje standartizacijos veikloje ir 
notifikuotosios įstaigos koordinavimo 
grupės, sudarytos pagal atitinkamus 
Bendrijos teisės aktus, veikloje arba 
užtikrina, kad jos vertinimą atliekantys 
darbuotojai būtų apie šią veiklą informuoti, 
taip pat ji šios grupės priimtus 
administracinius sprendimus ir parengtus 
dokumentus taiko kaip bendrąsias gaires. 

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 54

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu atitikties vertinimo įstaiga gali 
įrodyti, kad atitinka kriterijus, nustatytus 
darniuosiuose standartuose, kurių nuorodos 
paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 
leidinyje, daroma prielaida, kad ji atitinka 
25 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

Jeigu atitikties vertinimo įstaiga įrodo, kad 
atitinka kriterijus, nustatytus 
atitinkamuose darniuosiuose standartuose 
kurių nuorodos paskelbtos Europos 
Sąjungos oficialiajame leidinyje, arba jų 
dalyse, daroma prielaida, kad ji atitinka 25 
straipsnyje nustatytus reikalavimus, jeigu 
taikomi darnieji standartai apima šiuos 
reikalavimus. 

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 55

Pasiūlymas dėl direktyvos
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Oficialus prieštaravimas dėl darniųjų 

standartų
Jeigu valstybė narė arba Komisija 
oficialiai prieštarauja dėl 26 straipsnyje 
numatytų darniųjų standartų, taikomos 13 
straipsnio nuostatos.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 56

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu atitikties vertinimo įstaiga sudaro 
subrangos sutartį dėl konkrečių su atitikties 
vertinimu susijusių užduočių atlikimo arba 
naudojasi jai pavaldžios įstaigos 
paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas 
arba pavaldžioji įstaiga atitiktų 25 
straipsnyje nustatytus reikalavimus.

1. Jeigu notifikuotoji įstaiga sudaro 
subrangos sutartį dėl konkrečių su atitikties 
vertinimu susijusių užduočių atlikimo arba 
naudojasi jai pavaldžios įstaigos 
paslaugomis, ji užtikrina, kad subrangovas 
arba pavaldžioji įstaiga atitiktų 25 
straipsnyje nustatytus reikalavimus ir apie 
tai praneštų notifikuotajai įstaigai.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 57

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitikties vertinimo įstaiga prisiima visą 
atsakomybę už subrangovų ar pavaldžiųjų 
įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant 
į tai, kur jie yra įsisteigę. 

2. Notifikuotoji įstaiga prisiima visą 
atsakomybę už subrangovų ar pavaldžių 
įstaigų atliekamas užduotis, neatsižvelgiant 
į tai, kur jie yra įsisteigę. 

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 58

Pasiūlymas dėl direktyvos
27 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Atitikties vertinimo įstaiga sudaro 
sąlygas nacionalinėms institucijoms
susipažinti su atitinkamais dokumentais, 
susijusiais su subrangovo arba 
pavaldžiosios įstaigos kvalifikacijos 
įvertinimu ir subrangovo arba 
pavaldžiosios įstaigos darbu, atliktu pagal 
19 straipsnį.

4. Notifikuotoji įstaiga sudaro sąlygas 
notifikuotajai institucijai susipažinti su 
atitinkamais dokumentais, susijusiais su 
subrangovo arba pavaldžiosios įstaigos 
kvalifikacijos įvertinimu ir jų darbu, atliktu 
pagal 19 straipsnį.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 59

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Jeigu notifikavimas nėra pagrįstas 28 
straipsnio 2 dalyje nurodytu akreditacijos 
pažymėjimu, notifikuojančioji institucija 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
pateikia visus dokumentus, būtinus
atitikties vertinimo įstaigos kompetencijai 
patvirtinti.

4. Jeigu notifikavimas nėra pagrįstas 28 
straipsnio 2 dalyje nurodytu akreditacijos 
pažymėjimu, notifikuojančioji institucija 
Komisijai ir kitoms valstybėms narėms 
pateikia visus dokumentus, patvirtinančius 
atitikties vertinimo įstaigos kompetenciją, 
ir taikomas priemones siekiant užtikrinti, 
kad įstaiga bus reguliariai stebima ir ji 
toliau atitiks 33 straipsnyje nustatytus 
reikalavimus.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 60

Pasiūlymas dėl direktyvos
29 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. Atitinkama įstaiga notifikuotosios 
įstaigos veikla gali užsiimti tik jei Komisija 
ir kitos valstybės narės per du mėnesius po 
to notifikavimo nepateikia prieštaravimų.

5. Atitinkama įstaiga notifikuotosios 
įstaigos veikla gali užsiimti tik jei Komisija 
arba kitos valstybės narės per dvi savaitės 
po notifikavimo, kai naudojamas 
akreditacijos pažymėjimas, arba per du 
mėnesius po notifikavimo, kai akreditacija 
netaikoma, nepateikia prieštaravimų.

Tik tokia įstaiga laikoma notifikuotąja 
įstaiga pagal šią direktyvą.

Tik tokia įstaiga laikoma notifikuotąja 
įstaiga pagal šią direktyvą.

Or. en
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Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 61

Pasiūlymas dėl direktyvos
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu notifikuojančioji institucija 
išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad 
notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 25 
straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad 
ji nevykdo savo prievolių, notifikuojančioji 
institucija apriboja, laikinai sustabdo arba 
panaikina notifikavimo galiojimą, 
atsižvelgdama į konkretų atvejį. Apie tai ji 
nedelsdama praneša Komisijai ir kitoms 
valstybėms narėms.

1. Jeigu notifikuojančioji institucija 
išsiaiškina arba jai yra pranešama, kad 
notifikuotoji įstaiga nebeatitinka 25 
straipsnyje nustatytų reikalavimų arba kad 
ji nevykdo savo prievolių, notifikuojančioji 
institucija apriboja, laikinai sustabdo arba 
atšaukia notifikavimo galiojimą, 
atsižvelgdama į konkretų atvejį pagal tų 
reikalavimų neatitikimo arba tų prievolių 
nevykdymo rimtumą. Apie tai ji 
nedelsdama praneša Komisijai ir 
atitinkamai kitoms valstybėms narėms.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 62

Pasiūlymas dėl direktyvos
32 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Komisija užtikrina, kad visa atliekant 
tyrimus gauta medžiaga būtų nagrinėjama 
konfidencialiai. 

3. Komisija užtikrina, kad visa atliekant 
tyrimus gauta neskelbtina medžiaga būtų 
nagrinėjama konfidencialiai. 

Or. en
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Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 63

Pasiūlymas dėl direktyvos
33 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atitikties vertinimas atliekamas laikantis 
proporcingumo principo, stengiantis 
išvengti nereikalingos naštos ekonominių 
operacijų vykdytojams, visų pirma
atsižvelgiant į bendrovių dydį ir sąlyginį
žaislų technologijos sudėtingumą.

2. Atitikties vertinimas atliekamas laikantis 
proporcingumo principo, stengiantis 
išvengti nereikalingos naštos ūkinės veiklos
vykdytojams. Atitikties vertinimo įstaigos 
vykdo savo veiklą deramai atsižvelgdamos 
į įmonės dydį, sektorių, kuriame ji veikia,  
struktūrą, atitinkamos produktų gamybos 
technologijos sudėtingumą ir masinės arba 
serijinės gamybos proceso pobūdį. 

Tačiau vis dėlto vykdydamos šią veiklą jos 
laikosi tokio griežtumo ir apsaugos lygio, 
kokio reikia žaislo atitikčiai šios 
direktyvos nuostatoms užtikrinti.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 64

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(c) bet kokius prašymus, kuriuos jos gavo 
iš rinkos priežiūros institucijų;

c) bet kokius prašymus, kuriuos jos gavo iš 
rinkos priežiūros institucijų dėl atitikties 
vertinimo veiklos;

Or. en
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Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 65

Pasiūlymas dėl direktyvos
36 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, 
apie kurias jos pranešė, dalyvautų tokios 
grupės veikloje.

Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos, 
kurias jos notifikavo, tiesiogiai arba per 
paskirtus atstovus, dalyvautų tokios (-ių)
grupės (-ių) veikloje.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 66

Pasiūlymas dėl direktyvos
37 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės organizuoja ir atlieka į 
rinką pateiktų žaislų priežiūrą pagal 
Direktyvos 2001/95/EB 6, 8 ir 9
straipsnius. Be šių nuostatų taikomi šios 
direktyvos 38, 39 ir 40 straipsniai.

Valstybės narės organizuoja ir atlieka į 
rinką pateiktų žaislų priežiūrą pagal 
Reglamento (EB) Nr. ... 15–29 
straipsnius. Be šių nuostatų taikomas šios 
direktyvos 39 straipsnis.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 67

Pasiūlymas dėl direktyvos
38 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

38 straipsnis Išbraukta.
Rinkos priežiūros institucijų galios
1. Rinkos priežiūros institucijos gali 
pareikalauti, kad atitinkami ekonominių 
operacijų vykdytojai pateiktų bet kokios 
informacijos, kuri, jų nuomone, yra 
būtina veiksmingai rinkos priežiūrai, 
įskaitant 20 straipsnyje minimus 
techninius dokumentus.
2. Rinkos priežiūros institucijos gali 
paprašyti, kad notifikuotoji įstaiga 
pateiktų informacijos apie bet kokį EB 
tipo tyrimo sertifikatą, kurį ši įstaiga 
išdavė ar kurio galiojimą panaikino, arba 
kuris susijęs su bet kuriuo atsisakymu 
išduoti tokį sertifikatą, įskaitant bandymų 
ataskaitas ir techninius dokumentus. 
3. Rinkos priežiūros institucijos turi teisę 
patekti į atitinkamų ekonominių operacijų 
vykdytojų patalpas, jeigu tai būtina žaislų 
priežiūrai atlikti remiantis 37 straipsniu.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 68

Pasiūlymas dėl direktyvos
39 straipsnio -1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

-1a. Rinkos priežiūros institucijos gali 
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paprašyti, kad notifikuotoji įstaiga 
pateiktų informacijos apie bet kokį EB 
tipo tyrimo sertifikatą, kurį ši įstaiga 
išdavė ar kurio galiojimą panaikino, arba 
kuris susijęs su bet kuriuo atsisakymu 
išduoti tokį sertifikatą, įskaitant bandymų 
ataskaitas ir techninius dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 69

Pasiūlymas dėl direktyvos
40 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

40 straipsnis Išbraukta.
Bendradarbiavimas rinkos priežiūros 

srityje
1. Valstybės narės užtikrina, kad jų rinkos 
priežiūros institucijos ir atitinkamos kitų 
valstybių narių institucijos, taip pat jų 
valdžios institucijos ir Komisija bei 
atitinkamos Bendrijos agentūros 
veiksmingai bendradarbiautų ir keistųsi 
informacija visais su riziką keliančiais 
žaislais susijusiais klausimais.
2. Taikydamos 1 dalį, vienos valstybės 
narės rinkos priežiūros institucijos 
padeda, kai prašoma, kitų valstybių narių 
rinkos priežiūros institucijoms: teikia 
informaciją arba dokumentus, atlieka 
reikiamus tyrimus arba imasi bet kokių 
kitų tinkamų priemonių arba dalyvauja 
kitose valstybėse narėse inicijuotuose 
tyrimuose.

Or. en
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Pagrindimas

 Technical adaptation to the goods package

Pakeitimas 70

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal 
Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnį arba 
jeigu jos turi pakankamo pagrindo manyti, 
kad žaislas, kuriam taikoma ši direktyva, 
kelia riziką asmenų sveikatai ar saugai, jos 
kartu su atitinkamais ekonominių 
operacijų vykdytojais atlieka vertinimą, 
susijusį su atitinkamu žaislu ir apimantį 
visus šioje direktyvoje nustatytus 
reikalavimus.

1. Jeigu vienos valstybės narės rinkos 
priežiūros institucijos ėmėsi veiksmų pagal 
Reglamento (EB) Nr. … 20 straipsnį arba 
jeigu jos turi pakankamo pagrindo manyti, 
kad žaislas, kuriam taikoma ši direktyva, 
riziką asmenų sveikatai ar saugai arba 
kitiems su visuomenės interesų apsauga 
susijusiems aspektams, kuriems taikoma 
ši direktyva, jos atlieka vertinimą, susijusį 
su atitinkamu žaislu ir apimantį visus šioje 
direktyvoje nustatytus reikalavimus. 
Ūkinės veiklos vykdytojai 
bendradarbiauja, kiek būtina,  su rinkos 
priežiūros institucijomis.

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

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

Rinkos priežiūros institucijos apie tai 
praneša atitinkamai notifikuotajai 
įstaigai.
Antrojoje pastraipoje nurodytoms 
priemonėms taikomas Reglamento (EB) 
Nr. ... 21 straipsnis.

Or. en



PR\727440LT.doc 43/66 PE407.804v01-00

LT

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 71

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Ekonominių operacijų vykdytojas 
užtikrina, kad bet kokios korekcinės 
priemonės taikomos visų žaislų, kuriuos jis 
tiekė rinkai visoje Bendrijoje, atžvilgiu.

3. Ūkinės veiklos vykdytojas užtikrina, kad 
visos įmanomos korekcinės priemonės 
būtų taikomos visų gaminių, kuriuos jis 
pateikė į rinką visoje Bendrijoje, atžvilgiu.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 72

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 5 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5. 4 dalyje nurodyta informacija apima 
visus duomenis, visų pirma duomenis, 
reikalingus reikalavimų neatitinkančiam 
žaislui, žaislo kilmei, keliamos rizikos 
pobūdžiui ir nacionaliniu lygmeniu 
taikomų priemonių pobūdžiui ir trukmei 
nustatyti. Visų pirma rinkos priežiūros 
institucijos nurodo, ar neatitikties priežastis 
yra:

5. 4 dalyje nurodyta informacija apima 
visus duomenis, visų pirma duomenis, 
reikalingus reikalavimų neatitinkančiam 
žaislui, žaislo kilmei,  tariamos neatitikties 
ir keliamos rizikos pobūdžiui ir 
nacionaliniu lygmeniu taikomų priemonių 
pobūdžiui ir trukmei bei atitinkamo ūkinės 
veiklos vykdytojo  argumentams nustatyti. 
Visų pirma rinkos priežiūros institucijos 
nurodo, ar neatitikties priežastis yra:

Or. en
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Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 73

Pasiūlymas dėl direktyvos
41 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7a. Valstybės narės užtikrina, kad 
atitinkamo žaislo atžvilgiu būtų imamasi 
tinkamų ribojamųjų priemonių, pvz., 
reikalaujama nedelsiant pašalinti žaislą iš 
rinkos.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 74

Pasiūlymas dėl direktyvos
42 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

3. Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, o žaislo neatitiktis susiejama su 
darniųjų standartų trūkumais, kaip 
nurodyta 41 straipsnio 5 dalies b punkte, 
Komisija arba valstybė narė perduoda 
klausimą svarstyti pagal Direktyvos 
98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam nuolatiniam
komitetui.

3.  Jeigu nacionalinė priemonė laikoma 
pagrįsta, o žaislo neatitiktis susiejama su 
darniųjų standartų trūkumais, kaip 
nurodyta 41 straipsnio 5 dalies b punkte, 
Komisija informuoja atitinkamą (-as) 
Europos standartizacijos įstaigą (-as) ir 
perduoda klausimą svarstyti pagal 
Direktyvos 98/34/EB 5 straipsnį įsteigtam 
komitetui. Komitetas pasikonsultuoja su 
atitinkama (-omis) Europos 
standartizacijos įstaiga (-omis) ir 
nedelsdamas praneša savo nuomonę.

Or. en
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Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 75

Pasiūlymas dėl direktyvos
43 straipsnio įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jeigu 41 straipsnio 4 dalyje nurodyta 
priemonė yra tokia, apie kurią reikia 
pranešti per Bendrijos skubaus pasikeitimo 
informacija sistemą (RAPEX) pagal 
Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnį, 
nebūtina apie ją pranešti atskirai remiantis 
šios direktyvos 41 straipsnio 4 dalimi, jeigu 
įvykdomi šie reikalavimai: 

Jeigu 41 straipsnio 4 dalyje nurodyta 
priemonė yra tokia, apie kurią reikia 
pranešti per Bendrijos skubaus pasikeitimo 
informacija sistemą (RAPEX) pagal 
Reglamento (EB) Nr. ... 22 straipsnį, 
nebūtina apie ją pranešti atskirai remiantis 
šios direktyvos 41 straipsnio 4 dalimi, jeigu 
įvykdomi šie reikalavimai: 

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 76

Pasiūlymas dėl direktyvos
44 straipsnio 1 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

da) techninių dokumentų nėra arba jie 
neišsamūs.

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.
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Pakeitimas 77

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Gamintojo (jo įgaliotojo atstovo)
pavadinimas ir adresas;

2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo
pavadinimas ir adresas:

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 78

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Deklaracijos objektas (žaislo 
identifikavimo ženklas, pagal kurį jį galima 
atsekti):

4. Deklaracijos objektas (žaislo 
identifikavimo ženklas, pagal kurį jį galima 
atsekti. Tam tikrais atvejais gali būti 
pateikiama ir nuotrauka):

Or. en

Pagrindimas

 Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 79

Pasiūlymas dėl direktyvos
III priedo 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Notifikuotoji įstaiga ... (pavadinimas, 
numeris) ... atliko ... (dalyvavimo procese 

7. Kai taikoma, notifikuotoji įstaiga ... 
(pavadinimas, numeris) ... atliko ... 
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aprašymas)... ir išdavė sertifikatą: … (dalyvavimo procese aprašymas)... ir 
išdavė sertifikatą: …

Or. en

Pagrindimas

  Techninis pritaikymas prie „prekių paketo“.

Pakeitimas 80

Pasiūlymas dėl direktyvos
16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

(16) Visų pirma būtina papildyti ir 
atnaujinti nuostatas dėl žaisluose 
naudojamų cheminių medžiagų. Šiose 
nuostatose reikėtų nurodyti, kad žaislai 
turėtų atitikti bendruosius cheminių 
medžiagų teisės aktus, t. y.: 2006 m. 
gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 
dėl cheminių medžiagų registracijos, 
įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų 
(REACH), įsteigiantį Europos cheminių 
medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį 
Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį 
Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, 
Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, 
Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir 
Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 
93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB. 
Vis dėlto šias nuostatas reikėtų pritaikyti 
atsižvelgiant į konkrečius vaikų, kurie 
priklauso pažeidžiamų vartotojų grupei, 
poreikius. Todėl naujus rizikos analize 
pagrįstus apribojimus medžiagoms, kurios 
pagal 1967 m. birželio 27 d. Direktyvą 
67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, 
reglamentuojančių pavojingų medžiagų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą 
etiketėmis, suderinimo priskiriamos 
kancerogeninėms, mutageninėms arba 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, ir 
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medžiagoms reikėtų numatyti atsižvelgiant 
į konkrečią šių medžiagų žmogaus 
sveikatai keliamą riziką. Siekiant 
atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų 
atnaujinti konkrečias tam tikroms 
medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB 
nustatytas ribines vertes.

kvapiosioms medžiagoms reikėtų numatyti 
atsižvelgiant į konkrečią šių medžiagų 
žmogaus sveikatai keliamą riziką. Siekiant 
atsižvelgti į mokslinių žinių raidą, reikėtų
atnaujinti konkrečias tam tikroms 
medžiagoms Direktyvoje 88/378/EEB 
nustatytas ribines vertes.

Or. nl

Pagrindimas

Šioje direktyvoje numatyti apribojimai pagrįsti galimomis žalingomis pasekmėmis, kurios gali 
atsirasti dėl rizikos ir poveikio derinio. Tai turėtų būti aiškiai nurodyta  konstatuojamosiose 
dalyse.

Pakeitimas 81

Pasiūlymas dėl direktyvos
34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(34a) Suderintas pereinamasis dvejų metų 
po šios direktyvos įsigaliojimo laikotarpis 
būtinas siekiant suteikti laiko žaislų 
gamintojams ir kitiems rinkos dalyviams 
prisitaikyti prie naujų techninių 
reikalavimų ir užtikrinti nuoseklų šios 
direktyvos įgyvendinimą Europos 
Sąjungoje.

Or. nl

Pagrindimas

 Direktyvos projekte numatyta, kad valstybės narės netrukdo pateikti į rinką žaislus, kurie 
atitinka Direktyvos 88/378/EEB reikalavimus ir kurie buvo pateikti į rinką prieš įsigaliojant 
šiai direktyvai arba ne vėliau kaip po dvejų metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo. Siekiant 
išvengti nesusipratimų ir neteisingo interpretavimo, geriau tai aiškiai nurodyti 
konstatuojamosiose dalyse.
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Pakeitimas 82

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(1) „tiekimas rinkai“ – žaislo, skirto 
platinti, vartoti ar naudoti Bendrijos 
rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą 
už atlygį arba be jo;

(1) „tiekimas rinkai“ – žaislo, skirto 
platinti, vartoti ar naudoti Bendrijos 
rinkoje, tiekimas vykdant komercinę veiklą 
už atlygį arba be jo ir siekiant arba 
nesiekiant gauti pelno;

Or. nl

Pagrindimas

Pelno nesiekiančių organizacijų, kurios tiekia žaislus, veikla taip pat turi būti reguliuojama 
šia direktyva.

Pakeitimas 83

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 11 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(11) „judrumo žaislas“ – žaislas, kuris yra 
skirtas naudoti buityje ir suprojektuotas 
taip, kad išlaikytų vieno ar daugiau vaikų 
masę, išskyrus važinėti skirtas transporto 
priemones, ir kuris yra skirtas vaikams 
žaisti ant jo arba jame, pvz., sūpuoklės, 
šliaužynės, karuselės, laipiojamieji rėmai, 
batutai, pliuškenimosi baseinai ir ne 
vandenyje naudojami pripučiami žaislai; 

(11) „judrumo žaislas“ – žaislas, kuris yra 
skirtas naudoti buityje, išskyrus važinėti 
skirtas transporto priemones, ir kuris yra 
skirtas vaikams žaisti ant jo arba jame, 
pvz., sūpuoklės, šliaužynės, karuselės, 
laipiojamieji rėmai, batutai, pliuškenimosi 
baseinai ir ne vandenyje naudojami 
pripučiami žaislai, nepriklausomai nuo to, 
ar jis suprojektuotas taip, kad išlaikytų 
vieno ar daugiau vaikų masę, ar ne; 

Or. nl
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Pakeitimas 84

Pasiūlymas dėl direktyvos
2 straipsnio 15 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(15a) „akivaizdžiai suprojektuoti arba 
skirti x amžiaus grupės vaikams“ – tai 
sąvoka, reiškianti, kad vaikas turi turėti 
įgūdžių ir protinių savybių, būdingų 
atitinkamos amžiaus grupės vaikams;

Or. nl

Pagrindimas

Turi būti užtikrinta, kad gamintojas negalėtų sąmoningai ant etiketės nurodyti išgalvotą vaikų 
amžiaus grupę siekdamas išvengti tam tikrų įsipareigojimų ir (arba) atsakomybės.

Pakeitimas 85

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

V priedo B dalies 1 punkte nurodyti 
įspėjimai negali būti pateikiami ant 
žaislų, kurie pagal paskirtį, 
matmenis ir kitas savybes skirti 
vaikams iki 36 mėnesių.

Or. nl

Pagrindimas

Reguliavimo įstaigos dažnai vertina vaikams iki 3 metų skirtus žaislus, ant kurių užrašyta 
„netinkama vaikams iki 3 metų, nes...“.  Kai kurie gamintojai tai daro norėdami išvengti savo 
prievolių arba apsidrausti nuo atsakomybės. Turint mintyje tai, kad V priede nėra aiškaus 
draudimo naudoti šią frazę, rinkos priežiūros institucijoms būtų daug lengviau vykdyti 
įstatymus, jei ji būtų įtraukta į šią direktyvą. 
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Pakeitimas 86

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

 Net jei valstybė narė nenustato taisyklių dėl kalbos, pagrindinė informacija privalo būti 
nurodyta vartotojams suprantama kalba.

Pakeitimas 87

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 2 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Įspėjimai, kuriuose nurodomas minimalus 
ir maksimalus naudotojų amžius, turi būti 
matomi ir įskaitomi.

Or. nl

Pagrindimas

Direktyva turi būti užtikrinta, kad vartotojams būtų suteikta informacija nesikišant į tai, kaip 
platintojai išdėsto prekes savo parduotuvėse.
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Pakeitimas 88

Pasiūlymas dėl direktyvos
10 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pakeitimas 89

Pasiūlymas dėl direktyvos
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

 Paaiškinimas atsižvelgiant į bendros rinkos veikimą.



PR\727440LT.doc 53/66 PE407.804v01-00

LT

Pakeitimas 90

Pasiūlymas dėl direktyvos
17 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

 Šis pavojus kyla ne dėl to, koks žaislas yra, bet dėl to, kaip jis naudojamas. Taigi tokia 
analizė negali būti pernelyg griežta

Pakeitimas 91

Pasiūlymas dėl direktyvos
I priedo 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

4. Dviračiai, motoroleriai ir kitos 
transporto priemonės, skirtos sportui ar 
keliauti viešaisiais keliais ar viešaisiais 
takais.

4. Motoroleriai ir kitos transporto 
priemonės, skirtos sportui ar keliauti 
viešaisiais keliais ar viešaisiais takais.

Dviračiai, kurių maksimalus sėdynės 
aukštis yra daugiau kaip 435 mm, kai 
matuojamas vertikalus atstumas nuo 
žemės iki sėdynės paviršiaus, sėdynei 
esant horizontalioje padėtyje ir nuleistai 
iki žemiausio galimo lygio;

Or. nl
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Pagrindimas

Šiuo metu galiojantys Europos teisės aktai dėl vaikų dviračių yra neaiškūs, nes juose 
nedaroma skirtumo tarp dviračių, kurių maksimalus sėdynės aukštis neviršija 435 mm (EN 
71-1),  dviračių, kurių maksimalus sėdynės aukštis viršija 435 mm, bet yra mažesnis kaip 635 
mm (EN14765), ir dviračių, kurių sėdynės yra aukštesnės kaip 635 mm (EN 14764). Pirmojo 
tipo dviračiai nėra skirti keliauti viešaisiais keliais ir, priklausomai nuo valstybių narių 
įstatymų, yra arba nėra laikomi dviračiais. Šis nenuoseklumas gali sukelti neaiškumų tiek 
rinkos priežiūros institucijoms, tiek gamintojams.

Pakeitimas 92

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo I dalies 4 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Aiškiai vaikams iki 36 mėnesių naudoti 
skirti žaislai, jų sudedamosios dalys ir nuo 
žaislų nuimamos dalys turi būti tokių
matmenų, kad jų nebūtų įmanoma praryti ir 
(arba) jos negalėtų patekti į kvėpavimo 
takus. Tai taip pat taikoma kitų dėti į 
burną skirtų žaislų į burną dedamoms 
dalims, jų sudedamosioms dalims ir nuo 
žaislų nuimamoms dalims, neatsižvelgiant 
į vaikų, kuriems žaislas skirtas, amžiaus 
grupę.

Or. nl

Pagrindimas

Dabartinė formuluotė yra per daug griežta tuo, kad vyresniems vaikams skirtas į burną dėti 
žaislas privalo neturėti jokių smulkių sudedamųjų dalių.
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Pakeitimas 93

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. nl

Pagrindimas

Reikia griežtesnės formuluotės.

Pakeitimas 94

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Pagrindimas

Nėra pagrindo 1, 2 ir 3 kategorijų kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms 
reprodukcijai medžiagoms taikyti skirtingas nuostatas. 

Pakeitimas 95

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Išbraukta.

Or. nl

Pagrindimas

Nėra pagrindo 1, 2 ir 3 kategorijų kancerogeninėms, mutageninėms arba toksiškoms 
reprodukcijai medžiagoms taikyti skirtingas nuostatas.  Šis pakeitimas susijęs su pranešėjo 
pateiktu II priedo III dalies 4 punkto pakeitimu.

Pakeitimas 96

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 5 a punktas (naujas)
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

5a. Žaislai, skirti dėti į burną, arba jų 
dalys, neatsižvelgiant į vaikų, kuriems jie 
skirti, amžiaus grupę, turi atitikti 2004 m. 
spalio 27 d. Europos Parlamento ir 
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1935/2004 
dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su 
maistu, išdėstytus reikalavimus, susijusius 
su maisto pakuotėms taikomomis 
išsiskyrimo ribomis.

Or. nl

Pagrindimas

Tikslinga žaliavoms ir gaminiams, skirtiems liestis su maistu, taikomas taisykles taip pat 
taikyti ir žaislams, kurie skirti dėti į burną, arba jų dalims.

Pakeitimas 97

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 6 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

6a. Žaislai, kurie skirti dažnai liestis su 
oda, pvz., pirštais liečiami dažai arba 
plastilinas, turi atitikti Direktyvoje
76/768/EEB nurodytus sudėties ir 
ženklinimo reikalavimus.

Or. nl

Pagrindimas

Nėra pagrindo žaislų direktyvoje žaislams, kurie skirti dažnai liestis su oda, numatyti 
švelnesnes taisykles negu kosmetikos gaminiams kosmetikos direktyvoje.

Pakeitimas 98

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punktas
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Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Žaisluose neturi būti šių 
alerginių kvapiųjų 
medžiagų: 

(1) didžiojo debesylo (Inula 
helenium),

(2) alilizotiocionato,

(3) benzilcianido,

(4) 4-tret-butilfenolio,

(5) vaistinių balandų aliejaus,

(6) ciklamenų alkoholio,

(7) dietilmaleato,

(8) dihidrokumarino,

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

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

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

(12) dimetilcitrakonato,

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

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

(15) difenilamino,

(16) etilakrilato,

(17) figų lapų, šviežių ir 
preparatų,

(18) trans-2-heptenalio

(19) trans-2-heksenalio 
dietilacetalio,

7. Žaisluose neturi būti šių 
alerginių kvapiųjų 
medžiagų: 

(1) didžiojo debesylo (Inula 
helenium),

(2) alilizotiocionato,

(3) benzilcianido,

(4) 4-tret-butilfenolio,

(5) vaistinių balandų aliejaus,

(6) ciklamenų alkoholio,

(7) dietilmaleato,

(8) dihidrokumarino,

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

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

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

(12) dimetilcitrakonato,

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

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

(15) difenilamino,

(16) etilakrilato,

(17) figų lapų, šviežių ir 
preparatų,

(18) trans-2-heptenalio

(19) trans-2-heksenalio 
dietilacetalio,
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(20) trans-2-heksenalio 
dimetilacetalio,

(21) hidroabietilo alkoholio,

(22) 4-etoksi-fenolio,

(23) 6-izopropil-2-
dekahidronaftalenolio,

(24) 7-metoksikumarino,

(25) 4-metoksifenolio,

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

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

(28) metil-trans-2-butenoato,

(29) 6-metilkumarino,

(30) 7-metilkumarino,

(31) 5-metil-2,3-heksandiono,

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

(33) 7-etoksi-4-metilkumarino,

(34) heksahidrokumarino,

(35) Peru balzamo 
(Myroxylonpereirae 
Klotzsch),

(36) 2-pentiliden-
cikloheksanono,

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

(38) verbenų aliejaus (Lippia 
citriodora Kunth).

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

Be to, turi būti nurodytos šios 
alerginės kvapiosios medžiagos, 

(20) trans-2-heksenalio 
dimetilacetalio,

(21) hidroabietilo alkoholio,

(22) 4-etoksi-fenolio,

(23) 6-izopropil-2-
dekahidronaftalenolio,

(24) 7-metoksikumarino,

(25) 4-metoksifenolio,

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

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

(28) metil-trans-2-butenoato,

(29) 6-metilkumarino,

(30) 7-metilkumarino,

(31) 5-metil-2,3-heksandiono,

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

(33) 7-etoksi-4-metilkumarino,

(34) heksahidrokumarino,

(35) Peru balzamo 
(Myroxylonpereirae 
Klotzsch),

(36) 2-pentiliden-
cikloheksanono,

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

(38) verbenų aliejaus (Lippia 
citriodora Kunth).
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jeigu jų dedama į žaislus ir jeigu jų 
koncentracija viršija 0,01 % masės:

(1) amilcinamalis,

(2) amilcinamilo alkoholis,

(3) anizilo alkoholis,

(4) benzilo alkoholis,

(5) benzilbenzoatas,

(6) benzilcinamatas,

(7) benzilsalicilatas,

(8) cinamalis,

(9) cinamilo alkoholis,

(10) citralis,

(11) citronelolis,

(12) kumarinas,

(13) eugenolis,

(14) farnezolis,

(15) geraniolis,

(16) heksilcinamono aldehidas,

(17) hidroksicitronelalis,

(18) hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarbo
ksaldehidas,

(19) izoeugenolis,

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

(21) d-limonenas,

(22) linalolis,

(23) metilheptinkarbonatas,

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

(39) amilcinamalis,

(40) amilcinamilo alkoholis,

(41) anizilo alkoholis,

(42) benzilo alkoholis,

(43) benzilbenzoatas,

(44) benzilcinamatas,

(45) benzilsalicilatas,

(46) cinamalis,

(47) cinamilo alkoholis,

(48) citralis,

(49) citronelolis,

(50) kumarinas,

(51) eugenolis,

(52) farnezolis,

(53) geraniolis,

(54) heksilcinamono aldehidas,

(55) hidroksicitronelalis,

(56) hidroksi-
metilpentilcikloheksenkarbo
ksaldehidas,

(57) izoeugenolis,

(58) Lilial (Kosmetikos 
direktyvoje 83 įraše 
įvardytas kaip 2-(4-tret-
butilbenzil) 
propionaldehidas) 2-(4-tret-
butilbenzil) propanalis

(59) d-limonenas,

(60) linalolis,

(61) metilheptinkarbonatas,
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onas,

(25) sodinių briedragių 
ekstraktai,

(26) sėleninių briedragių 
ekstraktai.

(62) 3-metil-4-(2,6,6-trimetil-2-
cikloheksen-1-il)-3-buten-2-
onas,

(63) sodinių briedragių 
ekstraktai,
(64) sėleninių briedragių ekstraktai.

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

Or. nl

Pagrindimas

Nepageidautina, kad žaisluose būtų kvapiųjų aromatų, kurie vaikams gali sukelti alergiją.

Pakeitimas 99

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo V dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad atitiktų higienos ir 
švaros reikalavimus, siekiant išvengti 
rizikos užsikrėsti, susirgti ir apsinuodyti.

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir 
pagaminti taip, kad atitiktų higienos ir 
švaros reikalavimus, siekiant išvengti 
rizikos užsikrėsti, susirgti ir apsinuodyti. 
Juos turi būti galima plauti, valyti ir 
dezinfekuoti.

Or. nl

Pakeitimas 100

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo V dalies 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Žaislus iš tekstilės, skirtus vaikams iki 2. Žaislus iš tekstilės, skirtus vaikams iki
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36 mėnesių, turi būti galima plauti, o po 
plovimo jie irgi turi atitikti saugos 
reikalavimus.

36 mėnesių, turi būti galima plauti, o po 
plovimo jie irgi turi atitikti saugos 
reikalavimus. Jei tokiuose žaisluose yra 
mechaninių elementų, kurie gali sugesti 
juos panardinus į vandenį, turi būti 
galima plauti tekstilės paviršių.

Or. nl

Pagrindimas

Šis sakinys pridedamas higienos sumetimais.

Pakeitimas 101

Pasiūlymas dėl direktyvos
II priedo III dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

„Rekomenduojama suaugusiųjų 
priežiūra“.

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

„Būtina išimti žaislą prieš duodant maistą 
vaikui“.

Or. nl

Pagrindimas

Šia formuluote geriau užtikrinama vaiko sauga.
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AIŠKINAMOJI DALIS

1. Pasiūlymo ir juo įvedamų naujovių aplinkybės

Komisijos pasiūlymas skirtas 1988 m. gegužės 3 d. direktyvai 88/378/EEB dėl žaislų saugos 
panaikinti ir pakeisti.

Direktyva 88/378/EEB buvo pirmoji direktyva, įdiegta vadovaujantis „naujuoju požiūriu“, 
pagal kurį esminiai saugos reikalavimai įtraukiami į pačią direktyvą, o darnieji standartai 
nurodomi techninėse specifikacijose. Siūloma naujoji direktyva pagrįsta tais pačiais 
principais.

Nors 1988 m. direktyva pateisino lūkesčius ir jau užtikrino Europos Sąjungoje aukšto lygio 
žaislų apsaugą, praėjus 20 metų ją reikia modernizuoti. Be to, reikia atsižvelgti į naujas 
grėsmes saugai, kurių (gali) kilti kuriant ir parduodant naujų rūšių žaislus, galbūt pagamintus 
iš naujų medžiagų.

Pasak Komisijos, pagrindiniai persvarstymo bruožai yra šie:

a. geresnių saugos reikalavimų, susijusių daugiausia su naudojamomis 
cheminėmis medžiagomis ir elektrinėmis savybėmis, įdiegimas. Be to, 
atsižvelgiama ir į fizines bei mechanines savybes (uždusimo ir pasismaugimo 
grėsmes);

b. direktyvos taikymo srities ir sąvokų paaiškinimas;

c. veiksmingesnis ir nuoseklesnis direktyvos įgyvendinimo užtikrinimas. Tai 
įgyvendinama valstybėms narėms atliekant rinkos priežiūrą, nustatant aiškius 
techninei dokumentacijai, kurią privalo parengti žaislų gamintojai, keliamus 
reikalavimus, ženklinimo „CE“ ženklu taisykles pasikeitusioje teisės aktų 
sistemoje ir įdiegiant naują reikalavimą gamintojams įtraukti į technines 
specifikacijas pavojų, kuriuos gali kelti žaislas, analizę;

d. derinimas su bendra teisės aktų sistema, skirta prekybai prekėmis.

Siūlomoje direktyvoje aptariama tik (fizinė) žaislų sauga; joje nėra nuostatų dėl jų 
auklėjamosios vertės arba moralinių aspektų.

2. Pasiūlymo derinimas su naujomis taisyklėmis, nustatytomis „gaminių pakete“

Gaminių pardavimo teisės aktų sistema netrukus turėtų būti pakeista.

Naują sistemą sudarys: 

– naujas reglamentas dėl gaminių pardavimo; reglamente bus nurodytos akreditacijos ir 
rinkos priežiūros taisyklės; 
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– naujas sprendimas dėl gaminių pardavimo; sprendime, inter alia, pateikiami standartiniai 
straipsniai, kurie bus naudojami būsimose „naujojo požiūrio“ direktyvose.

Naujoji direktyva turi būti suderinta su šia nauja teisės aktų sistema. Komisijos pasiūlymas 
atitinka anksčiau Komisijos pasiūlytą reglamentą ir sprendimą, tačiau dar neatitinka teksto, 
kurį 2008 m. vasario 21 d. priėmė Europos Parlamentas ir kurį gali patvirtinti Taryba. 
Komisija pareiškė nepateiksianti iš dalies pakeisto pasiūlymo dėl Žaislų direktyvos, siekdama 
prisiderinti prie naujojo „gaminių paketo.

Siekiant žengti tolesnius žingsnius ryšium su siūloma direktyva, Jūsų pranešėja siūlo, kad 
Parlamentas techniškai paredaguotų pasiūlymo tekstą, kad jis atitiktų Europos Parlamento 
neseniai priimtus teisės aktų pagrindų tekstus („gaminių paketą“). Daliniai pakeitimai yra 
susiję su:

- sąvokų apibrėžimais
- bendraisiais reikalavimais, keliamais rinkos dalyviams
- atitikties prielaida
- formaliais prieštaravimais dėl darniųjų standartų
- ženklinimo „CE“ ženklu taisyklėmis
- reikalavimais atitikties vertinimo įstaigoms
- pranešimo procedūromis
- procedūromis, taikomomis pavojų keliantiems gaminiams.

Pakeitimai 1 – 79 imtinai yra susiję su šiais techniniais derinimais prie naujos teisės aktų 
sistemos. Jie atitinka Europos Parlamento pasirinkimus ir sprendimus dėl šios teisės aktų 
sistemos.

3. Vertinimas

– bendras

Jūsų pranešėja mano, kad vaikai, kurie yra labiausiai pažeidžiami iš visų vartotojų, turėtų būti 
kuo labiau apsaugoti, o jų tėvai ir globėjai turi galėti būti tikri, kad Europos rinkoje siūlomi 
žaislai atitinka griežtus saugos standartus.

Todėl pranešėja sutinka su Komisijos numatytais tikslais: direktyvoje ir jos įgyvendinimo 
nuostatuose numatytų saugos reikalavimų modernizavimu, paaiškinimu ir papildymu. 

Pranešėja taip pat apskritai sutinka su Komisijos pasiūlytais esamos direktyvos 88/378/EEB 
nuostatų papildymais ir pakeitimais. 

Pranešėjos siūlomų pakeitimų detalus paaiškinimas:

– cheminės savybės

Jūsų pranešėja visiškai pritaria specialių reikalavimų dėl kancerogeninių, mutageninių arba 
toksiškų reprodukcijai medžiagų naudojimo įdiegimui, tačiau siūlo šiuos reikalavimus dar 
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labiau sugriežtinti. Leistinų išimčių atžvilgiu ji nemato prasmės skirti 1 ir 2 kategorijos 
medžiagas nuo 3 kategorijos medžiagų1.

Pranešėja siūlo nustatyti visoms trims kategorijoms vienodas išimtinio leidimo naudoti 
sąlygas – tai yra, mokslinis komitetas turėtų, įvertinęs tokios medžiagos naudojimą žaisluose, 
pripažinti ją tinkamą ir konstatuoti, kad jai nėra jokios tinkamos alternatyvos.

Be to, Jūsų pranešėja siūlo visiškai uždrausti žaisluose naudoti alergenines medžiagas.

– mechaninės savybės

Nors pranešėjai kelia susirūpinimą grėsmės, kurias gali sukelti mažų, bet labai galingų 
magnetų naudojimas žaisluose, ji mano, kad į direktyvą įtraukti specialios nuostatos dėl 
magnetų nebūtina.

Specialią taisyklę dėl magnetinių žaislų ruošia ESK, o Komisija parengė laikinąją tvarką 
(reikalavimą nurodyti įspėjimą, kad prarijus daugiau kaip vieną magnetą gali kilti pavojus).

– žaislai, pagaminti kaip amatininkystės dirbiniai ir masiškai negaminami žaislai

Jūsų pranešėja suvokia, kad, tenkinant griežtesnius direktyvos reikalavimus, mažoms ir 
vidutinėms firmoms nėra lengva gaminti žaislus kaip amatininkystės dirbinius ar bent jau 
negaminti jų masiškai. Ji ieško sprendimo, tačiau dar nerado teisiškai pagrįsto požiūrio. Ji 
labai norėtų išgirsti savo kolegų nuomonę šiuo klausimu.

– žaislai, aiškiai pagaminti arba skirto tam tikros amžiaus grupės vaikams

Itin dažnai žaislai, aiškiai skirti kūdikiams ir labai mažiems vaikams, ženklinami įspėjimu, 
kad jie netinka jaunesniems kaip 36 mėnesių amžiaus vaikams. Taip elgdamiesi, gamintojai 
stengiasi apeiti griežtas saugos taisykles ir išvengti galimos atsakomybės. Tai yra neatsakinga 
ir turi būti uždrausta.

Be to, netinkamai nurodyta amžiaus grupė labai trikdo pirkėjus ir neskatina vartotojų 
pasitikėjimo žaislų saugumu.

Direktyvos 10 straipsnio atitinkamos nuostatos turėtų būti padarytos aiškesnės.

– žaislai, susiliečiantys su burna ir oda

Žaislai, numatyti dažnai dėti į burną (pavyzdžiui, žaisliniai muzikos instrumentai, kramtyti 
skirti žiedai ir t.t.), nepriklausomai nuo amžiaus grupės, kuriai jie yra skirti, turi atitikti 
direktyvoje 1935/2004/EB nustatytas griežtas „migracijos“ ribines vertes.

                                               
1 I kategorija: „medžiagos, žinomos kaip kancerogeninės žmogui“; II kategorija: „medžiagos, kurios turėtų būti 

laikomos kaip kancerogeninės žmogui“; III kategorija: „medžiagos, kurios kelia susirūpinimą dėl galimo 
kancerogeninio poveikio žmogui, tačiau turimos apie jas informacijos nepakanka norint atlikti tinkamą 
įvertinimą“.
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Žaislai, numatyti dažnai susiliesti su vaikų oda, nepriklausomai nuo amžiaus grupės, turi 
atitikti Kosmetikos direktyvoje nustatytus ženklinimo ir sudėties reikalavimus.

– pranešimų dėl žaislų saugos punktai 

Kai kuriose valstybėse narėse ir regionuose yra įsteigti pranešimų dėl žaislų saugos punktai, 
kuriuose vaikų priežiūros specialistai ir vartotojai (tėvai) gali pranešti apie nesaugius žaislų 
aspektus ir įvykusius arba vos neįvykusius nelaimingus atsitikimus su žaislais.

Jūsų pranešėja neragina steigti tokių pranešimų punktų kiekvienoje valstybėje narėje, tačiau 
mano, kad būtų naudinga ištirti, ar vartotojai žino, kad susidūrę su nesaugiais žaislais jie gali 
apie tai pranešti institucijai, galinčiai panaudoti tokią informaciją.

– kalba

Labai svarbu, kad direktyvoje reikalaujami įspėjimai, jau nekalbant apie instrukcijas, būtų 
pateikti vartotojams suprantama klaba. Remiantis subsidiarumo principu, valstybės narės gali 
nustatyti kokia kalba arba kalbos galėtų būti suprantamos vartotojams.
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