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Šiame dokumente pateikiamos pavyzdžių, padėsiančių priimti sprendimus, nuotraukos. Jos
nesuponuoja gaminių, pateikiamų pavyzdžiais, atitikties. 1
(Tekstas svarbus EEE)
Šios gairės neatleidžia nacionalinių institucijų nuo pareigos kiekvieno konkretaus gaminio
atveju spręsti, ar gaminiui yra taikoma žaislų saugos direktyva, ar jam turėtų būti taikomi
kiti Europos Sąjungos teisės aktai. Teismas pakartotinai nurodė, kad nacionalinės
institucijos, kurių sprendimus prižiūri teismai, kiekvienu konkrečiu atveju sprendimą turėtų
priimti atsižvelgiant į visas gaminio charakteristikas. Todėl šios gairės nepateikia
atsakymo, kokią reglamentavimo bazę taikyti. Gairės yra viena iš daugelio priemonių,
padedančių nacionalinėms kompetentingoms institucijoms dėl kiekvieno konkretaus
gaminio priimti atitinkamą sprendimą. Šios gairės jokiu būdu neatima iš nacionalinių
institucijų teisės konsultuotis su kolegomis iš kitų susijusių reglamentuojamų sektorių tam,
kad įvertinti įvairius konkretaus gaminio aspektus ir susidaryti išsamų vaizdą.
1.

Įžanga

Daugeliu atveju žaislo apibrėžimas, pateiktas Direktyvos 88/378/EEB 1.1 straipsnyje arba
Direktyvos 2009/48/EB 2 straipsnyje, yra pakankamai aiškus, kad būtų galima nuspręsti,
kaip klasifikuoti gaminį, laikyti jį žaislu ar ne. Tačiau yra ir tokių gaminių, kurie
klasifikuojant patenka ant ribos. Tokiais atvejais žaislo apibrėžimas nėra pakankamai
aiškus, todėl būtina vadovautis papildomais kriterijais.
_______________________
1

Nuomonės, pateiktos šiame dokumente nėra teisiškai privalomos; tik Europos teisingumo teismas
(„Teismas“) gali autoritetingai išaiškinti Bendrijos teisės aktus
Commission européenne, B-1049 Bruxelles / Europese Commissie, B-1049 Brussel - Belgium. Telephone:
(32-2) 299 11 11. Office: B100 03/08. Telephone: direct line (32-2) 299 62 52. Fax: (32-2) 292 13 01.
E-mail: maureen.logghe@ec.europa.eu

Jei gamintojas abejoja dėl gaminių klasifikavimo, jis gali vadovautis tokias pat kriterijais ir
procedūromis kaip pateikta Žaislų saugos direktyvos Taikymo gairėse Nr.4.
CEN pranešime CR14379 „Žaislų klasifikavimo gairės“ yra pateikta papildomos
informacijos apie žaislų funkcijas ir savybes, taip pat pateiktos gairės, kaip nuspręsti, kurie
žaislai yra skirti vaikams iki 36 mėnesių, o kurie nėra skirti šio amžiaus vaikams. CR
14379 dokumento 21 lentelėje pateikiami „muzikos instrumentų“ vaikams virš arba iki 36
mėnesių amžiaus pavyzdžiai.
2.

Žaislai ar muzikos instrumentai vaikams?

Daugeliu atveju nesudėtinga atskirti, ar gaminiai yra maži muzikos instrumentai, kurie
pagal direktyvas 88/378/EEB arba 2009/48/EB yra laikomi žaislais, ar jie nėra žaislai.
Be funkcijų ir savybių, išvardintų CEN pranešimo CR14379 gairėse apie žaislų
klasifikavimą, sprendimas taip pat gali būti grindžiamas vadovaujantis vienu iš šių
kriterijų:

3.

-

numatytoji gaminio panaudojimo paskirtis: groti muziką, skleisti garsus,
ritmiškai akomponuoti tam tikru tempu arba tiesiog sukelti triukšmą;

-

gaminio savybės: išvaizda ir panaudotos medžiagos, pagerinančios garso kokybę,
gaminio sudėtingumas, išmatavimai;

-

gaminį lydintys dokumentai: yra ar nėra pateikta medžiagos apie muzikos teoriją,
techninių patarimų, diagramų arba muzikos natų;

-

pardavimo vieta: žaislų parduotuvės, prekių kūdikiams parduotuvės/ lentynos arba
specializuotos muzikos prekių parduotuvės (instrumentai ir muzikos natos);

-

vartotojų grupė, kuriai gaminys yra skirtas: ar tikroviškas pristatymas, ar ne;
vaikiškos dekoracijos;

-

mažmeninė pardavimo kaina.

Žaislai ar muzikos instrumentai?

3.1. Šie gaminiai yra žaislai:
Tokie gaminiais nėra siekiama perteikti kokybišką muziką. Jie skirti skleisti parastus
garsus, bet ne muziką.
Pagal CR 14379 žaislai, skleidžiantys paprastus garsus ir valdomi nesudėtingu judesiu,
pavyzdžiui, pučiant, spaudžiant, kratant, mušant (būgnas), yra skirti vaikams iki 36
mėnesių.
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Pagal CR14379, tikroviškai atrodantis pianinas su tikrovišku garsu ir funkcijomis yra
laikomas skirtu vaikams virš 36 mėnesių.

„Marako“ formos barškučiai

3.2.

Jeigu gaminio išvaizdą galima lengvai supainioti su barškučiais (vaikiškai dekoruotais,
panašių matmenų, kuriuos yra lengva laikyti rankoje, kratomais paprastu vienodu judesiu)
– tokie gaminiai turi būti laikomi žaislais skirtais vaikams, kurie per maži, kad jau sėdėtų
suaugusiųjų neprilaikomi.
Šie gaminiai turi atitikti visus jiems taikomus reikalavimus, pateiktus standarto EN 71-1 5
punkte, ypač tuos, kurie skirti barškučiams ir barškučių formos žaislams, jeigu jų svoris
mažesnis kaip 500 g (žiūrėkite standarto EN 71-1 5.8 punktą).
Įspėjimas „tai ne barškutis“ neleistinas, kadangi jis prieštarautų žaislo panaudojimui.

tikri matmenys ± 10 cm
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3.3. Gaminiai parduodami kartu: tambūrinas ir marakas, arba varpeliai,
kastanjetės ir/arba trikampis
Tambūrinas yra žaislas, skirtas vaikams virš 5 metų. Marakas, jeigu jis atitinka 3.2 punkte
pateiktas savybes, tai žaislas, skirtas vaikams iki 3 metų. Jeigu žaislas tinka daugiau kaip
vienai amžiaus grupei, arba jeigu kyla pagrįstų abejonių, kuriai amžiaus grupei žaislas
skirtas, tada turi būti atliktas išsamesnis šio žaislo tyrimas. Žaislo dalis, susidedanti iš
marako formos barškučių, turi būti įvertinta taip kaip aprašyta 3.2 punkte. Šie gaminiai turi
atitikti visus jiems taikomus reikalavimus, pateiktus standarto EN-71-1 5 punkte, o ypač
tuos, kurie taikomi barškučių formos žaislams, jeigu jų svoris mažesnis kaip 500 g
(žiūrėkite standarto EN 71-1 5.8 punktą).

Mažos tambūrinai

3.4.

Šie gaminiai yra žaislai, skirtis vaikams virš trijų metų, nes veiksmai, kurių reikia jų
valdymui, yra sudėtingesni negu jų reikia marakui arba barškučiams (nes vienu metu reikia
ir kratyti, ir pakreipti). Tuo atveju, jeigu šie gaminiai gali būti pavojingais vaikams iki trijų
metų, ant jų turi būti įspėjimas „netinka vaikams iki 3 metų“. Žaislai, kurie įvertinus jų
funkcijas, matmenis, charakteristikas arba savybes, arba kitu įtikinamu paaiškinimu yra
akivaizdžiai netinkami vaikams iki 36 mėnesių, ant jų įspėjimo pateikti nereikia.

5

3.5.

Kastanjetės

Šie gaminiai dėl sudėtingumo juos valdyti yra žaislai, skirti vaikams virš trijų metų.

Mažos gitaros

3.6.

Šie gaminiai dėl sudėtingumo juos valdyti yra žaislai, skirti vaikams virš trijų metų. Tuo
atveju, jeigu jie gali būti pavojingais vaikams iki trijų metų, ant jų turi būti pateiktas
įspėjimas „netinka vaikams iki 3 metų“. Žaislai, kurie įvertinus jų funkcijas, matmenis,
charakteristikas arba savybes, arba kitu įtikinamu paaiškinimu yra akivaizdžiai netinkami
vaikams iki 36 mėnesių, ant jų įspėjimo pateikti nereikia.
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3.7.

Fleitos

Šie gaminiai dėl sudėtingumo juos valdyti yra žaislai, skirti vaikams virš trijų metų (juos
reikia pūsti ir traukti vienu metu). Fleitos yra pavojingos vaikams iki trijų metų, kurie dar
mokosi vaikščioti ir gali nugriūti su dūdele burnoje.
Kadangi fleitos yra pavojingos vaikams iki trijų metų, ant jų turi būti pateiktas įspėjimas
„netinka vaikams iki 3 metų“. Žaislai, kurie įvertinus jų funkcijas, matmenis,
charakteristikas arba savybes, arba kitu įtikinamu paaiškinimu yra akivaizdžiai netinkami
vaikams iki 36 mėnesių, ant jų įspėjimo pateikti nereikia.

4.

Gaminiai, kurie nelaikomi žaislais

4.1.

Dekoratyviniai

gaminiai

arba

gaminiai kolekcionieriams

4.2. Tikri muzikos instrumentai
Jie skirti sistemiškam muzikos mokymuisi ir tikram muzikos kūrinių atlikimui.
Instrumentai sukonstruoti taip, kad išgautų aukštos kokybės muziką.
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