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ŽAISLŲ SAUGOS DIREKTYVOS (88/378/EEB) 

TAIKYMO GAIRĖS NR. 2 

  
 

Bendrijos teisės aktų taikymas „plaukimo sėdynėms“  

 

Nuo 1997 metų vyksta diskusijos, kaip klasifikuoti plūdriąsias plaukiojimo priemones ir 

priklausomai nuo klasifikavimo, kokius joms taikyti teisės aktus. Jeigu šios priemonės 

laikomos žaislais, tada joms turėtų būti taikoma žaislų saugos direktyva. Kitu atveju, 

plaukimo priemonėms turėtų būti taikoma direktyva dėl bendros gaminių saugos 

(92/59/EEB). Bet kuriuo atveju, plūdriosios plaukimo priemonės nėra priskiriamos  

asmeninėms apsaugos priemonėms, todėl joms netaikoma direktyva 89/686/EEB. 

 

Plūdriosios plaukimo priemonės turi būti naudojamos prižiūrint suaugusiems ir, 

pageidautina, ranka pasiekiamu atstumu. Jų naudojimas yra pavojingas nepriklausomai nuo 

to, koks vandens gylis ten, kur jomis naudojamasi. Kaip sakoma direktyvos 88/378/EEB 

konstatuojamoje dalyje Nr.5, gaminiai, kuriems yra būtina ypatinga priežiūra ar ypatingos 

naudojimo sąlygos, nėra laikomi žaislais. 

 

Išanalizavusi įvairius šio klausimo aspektus, Komisijos tarnyba su valstybių narių Žaislų 

saugos ekspertų grupe sutarė dėl tokio bendro požiūrio: „Plūdriosios plaukimo 

priemonės yra mokymosi priemonės, ir jos nėra žaislai. Joms taikoma direktyva dėl 

bendros gaminių saugos. Todėl šios priemonės neturi būti sukurtos taip, kad tėvai arba 

vaikai šias „mokymosi priemones“ laikytų žaislais. Jeigu rinkos priežiūros institucijos 

prekyboje aptiktų plaukimo priemonių, pažymėtų CE ženklu ar pagamintų taip, kad jų 

išvaizda būtų kaip žaislų, šios institucijos turi imtis veiksmų, kad priemonės  būtų 

pašalintos iš rinkos.“ 

 

Taip pat informuojame, kad CEN (Europos standartizacijos komitetas) nusprendė išbraukti 

plūdriąsias plaukimo priemones iš standarto EN 71-1:1998 „Žaislų sauga“. CEN ruošia 

atskirą Europos standartą (EN 13138-3), jame numatant plaukimo priemonių saugos 

reikalavimus. Šio standarto projekto 4.1 punkte yra reikalavimas, kad „plaukimo 

priemonių projektavimas ir išvaizda neturi daryti įspūdžio, kad tai vandens žaislas.“ Šis 

dokumentas buvo parengtas Europos standartizacijos komiteto 162-ajame technikos 

komitete. Nuo 2001 metų rugpjūčio mėnesio iki 2002 metų vasario mėnesio šis  

dokumentas bus pateiktas CEN apklausos procedūroms. 

 
 


