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ŽAISLŲ SAUGOS DIREKTYVOS (88/378/EEB) 

TAIKYMO GAIRĖS NR. 5 

  
 

„Pilkosios“ zonos problema: Kriterijai, pagal kuriuos klasifikuojami gaminiai, 

surenkami iš smulkių detalių ir nudažomi bei jų sujungimo priemonės  

 

Šios gairės yra neįpareigojantis dokumentas, padedantis valstybėms narėms nuspręsti, ar 

gaminiams, surenkamiems iš smulkių detalių ir nudažomų, bei jų sujungimo priemonėms 

yra taikoma žaislų saugos direktyva. Gairės atspindi ekspertų, dalyvavusių Žaislų saugos 

ekspertų grupių susitikimuose, daugumos nuomonę.  

 

1.  Gaminiai, surenkami iš smulkių detalių ir nudažomi 

 

Sudėtinga nuspręsti, kada šio tipo gaminiai yra laikomi žaislais ir jiems yra taikoma žaislų 

saugos direktyva, o kada jie laikomi smulkių detalių modeliais suaugusiems 

kolekcionieriams, kuriems netaikoma žaislų saugos direktyva (ši išimtis numatyta 

direktyvos I priedo 2 punkte). Valstybių narių kompetentingos institucijos gali vadovautis 

panašiais kriterijais kaip ir bandant atskirti žaislus nuo dekoratyvinių lėlių suaugusiems 

kolekcionieriams (ši išimtis numatyta direktyvos I priedo 6 punkte): 

 

1. Importuotojo arba gamintojo numatytoji gaminio naudojimo paskirtis;  

 

2. Pardavimo vieta: gaminiai, parduodami kolekcionieriams skirtose specializuotose 

parduotuvėse arba pomėgiams skirtų prekių parduotuvėse;  

 

3. Tikslinė auditorija reklamoje ir įpakavime: iš žymėjimo turi aiškiai matytis, kad 

gaminiai skirti suaugusiems;  

 

4.   Pardavimo kaina: kaina aukštesnė nei įprasta žaislų kaina; 

  

5. Papildoma informacija: gaminio ypatybių aprašymai, pavyzdžiui, medžiagų kokybė, 

surinkimo sudėtingumo lygis, dizaino ypatumai bei kita informacija. 

  

6. Žymėjimas nurodant tikslinės vartotojų grupės amžių: žymėjimas nurodant 

rekomenduotiną vartotojo amžių, pavyzdžiui, „virš 10 metų“ arba įprastas žaislų 

žymėjimas „netinka vaikams iki 3 metų“.  
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II. Sujungimo priemonės, parduodamos kartu su žaislais, surenkamais iš smulkių 

detalių ir nudažomais 

  

Sujungimo priemonių apibrėžimas 

 

Sujungimo priemonės – tai bet kokios priemonės ar medžiagos, parduodamos išskirtinai 

žaislo pagaminimui arba įterpimui į žaislą, pavyzdžiui, plastikinės dalys mažoms 

figūrėlėms, klijai, dažai spalvinimui, lakas ir t.t. 

 

Sujungimo priemonių klasifikavimas 

 

Priemonės arba medžiagos, parduodamos išskirtinai žaislo pagaminimui arba 

įterpimui į žaislą, turėtų būti laikomos žaislo dalimi, todėl privalo atitikti žaislų saugos 

direktyvoje nustatytus saugos reikalavimus. 

 

Ši nuostata taikoma abiem atvejais: 

- ir gaminiams, parduodamiems kartu su žaislu, 

- ir gaminiams, parduodamiems atskirai, bet pažymėtais kaip naudojamiems žaislo 

surinkimui ir nudažymui. 

 

Tuo atveju, jei žaislai, surenkami iš detalių ir/arba nudažomi, yra skirti vaikams
1
 

(pavyzdžiui, surenkamos figūrėlės bei jų dažai, iš plastikinių detalių surenkami modeliai ir 

t.t.), tai jų sujungimo priemonės taip pat sudaro žymią dalį žaislo žaidimo funkcijos. 

Sujungimo priemonės yra aiškiai priskiriamos prie vaikų naudojamų žaidimui (direktyvos 

88/378/EEB 1 (1) straipsnis) ir turi būti laikomos žaislo dalimi. Todėl žaislų saugos 

direktyvos saugos reikalavimai turi būti taikomi ne vien surenkamiems žaislams, bet ir 

kiekvienam sujungimo priemonių vienetui. 


