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ŽAISLŲ SAUGOS DIREKTYVOS
TAIKYMO GAIRĖS Nr. 17
Karnavaliniai kostiumai (šventiniai/persirengimo drabužiai)
Šios gairės yra neįpareigojantis dokumentas, padedantis valstybėms narėms ir
suinteresuotoms šalims atskirti žaislus nuo aprangos. Gairės atspindi ekspertų,
dalyvavusių Žaislų saugos ekspertų grupių susitikimuose, daugumos nuomonę. Šiame
dokumente pateikiamos pavyzdžių, padėsiančių priimti sprendimus, nuotraukos. Jos
nesuponuoja gaminių, pateikiamų pavyzdžiais, atitikties. 1
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

Pagal Žaislų saugos direktyvos (ŽSD) 2009/48/EC 2 straipsnį ši direktyva taikoma
gaminiams, suprojektuotiems ir skirtiems vien tik arba ne vien tik žaisti vaikams iki 14
metų („žaislai“).
Karnavaliniai kostiumai nėra aiškiai įvardyti Žaislų saugos direktyvoje, ir jie nėra žaislai,
kuriems ŽSD netaikoma (ŽSD 2 straipsnis (2)), taip pat nepatenka į ŽSD I priedą
„Sąrašas gaminių, kurie visų pirma nėra laikomi žaislais pagal šią direktyvą“.
I priede minimos tik dvi kategorijos, kuriose yra tam tiktų sąsajų su karnavaliniais
kostiumais, t.y. „dekoratyviniai objektai, skirti šventėms ir šventiniams renginiams“ ir
„vaikiški mados aksesuarai, kurie nėra skirti žaisti“. Kaip matome iš aiškinamųjų ŽSD
gairių, pirmoji paminėtoji kategorija „dekoratyviniai objektai, skirti šventėms ir
šventiniams renginiams“ apima daug įvairių dekoratyvinių objektų, pavyzdžiui, skirtų
Kalėdoms arba gimtadieniams, bet ne karnavalinių kostiumų. Apie „vaikiškus mados
aksesuarus, kurie nėra skirti žaisti“ taikymo gairėse yra pasakyta, kad „Šiame punkte
paaiškinama, kad mados aksesuarai, visų pirma vaikų papuošalai, nėra skirti žaisti ir nėra
laikomi žaislais. Ir prie6ingai, papuošalai, turintys žaidimo funkciją, yra žaislai,
pavyzdžiui, papuošalai, parduodami su karnavaliniai kostiumais ir (netikrais)

papuošalais, kuriuos vaikas pats susiveria/susirinka.“ Iš šio teiginio galima daryti išvadą,
kad karnavaliniai kostiumai ir jų priedai (pavyzdžiui, papuošalai) gali būti priskiriami
žaislams.
CEN pranešime išvardinti 14379 kostiumai, persirengimui skirtos detalės ir kaukės
(pamėgdžiojimui) – kaip žaislai skirti vaikams iki arba virš 36 mėnesių amžiaus,
priklausomai nuo dydžio.
VSPSK1 amžiaus nustatymo gairėse yra pateikta informacija apie
pasipuošimui/persirengimui skirtas medžiagas bei pateikti kostiumų, kurie laikomi
žaislais skirtais vaikams iki 12 mėnesių, pavyzdžiai.
Pagal „Die ersten 3 Jahre meines Kindes“2, vaikams iki 3 metų patinka vaidinti („elgtis
lyg vaidintų“) ir jiems patinka persirenginėti (apsiauti tėvelio didelius batus, kad būtų
tėveliu ir t.t.). Tinklapiuose (pavyzdžiui, www.babycenter.at; www.babycenter.de;
www.familie.de/baby-antwicklungskalender/entwicklung-kleinkind-mit-30-monaten)
teigiama, kad dauguma 2-3 metų amžiaus vaikų (einant tretiems metams) gali patys
nusirengti, apie 50% gali patys apsirengti drabužius.
Karnavaliniai kostiumai yra gaminiai skirti persirengimui, todėl daugelis vaikų juos taip
pat naudoja vaidinti personažus (pavyzdžiui, kaubojų, policininką, princesę ar raganą).
Jeigu tai gaminiai, suprojektuoti ir skirti vien tik arba ne vien tik žaisti vaikams iki 14
metų, jie turi būti priskiriami žaislams, tik žinoma, jeigu jie yra iki 14 metų vaikams
tinkamo dydžio. Karnavaliniai kostiumai suaugusiesiems ŽSD prasme nėra žaislai.
Daugelis vaikų, ypač vaikai darželiuose ir pradinio lavinimo mokyklose, naudoja
kostiumus vaidinimui: jie ne tik apsirengia kaip kaubojai ar princesės, bet tuo metu ir yra
kaubojai ir princesės. Rimtai abejojama, kad labai maži vaikai galėtų naudotis kostiumais
prieš tai aprašytu tikslu. Karnavaliniai kostiumai 0-1 metų amžiaus vaikams prekybos
vietose pardavinėjami su CE ženklu. Tačiau kūdikiai patys juk net negali apsirengti, todėl
neįmanoma, kad jie suprastų, kuo jie aprengti ir kad vaidintų personažą. Karnavaliniai
kostiumai 0-1 metų amžiaus vaikams aiškiai neturi žaidimo funkcijos, todėl nėra laikomi
žaislais. Buvo atsižvelgta ir į VSPSK amžiaus nustatymo gaires. Ekonominės veiklos
vykdytojai turi žinoti, kad šiems gaminiams gali būti taikomi kiti ES teisės aktai,
pavyzdžiui, direktyva 2001/95/EB dėl bendrosios gaminių saugos (BGSD), kurioje
teigiama, kad produktai turi būti saugūs.
Žaislai-vaikiški karnavaliniai kostiumai turi atitikti visus ŽSD reikalavimus. Šiems
gaminiams pirmiausia yra taikomas standartas EN 71-2, iš dalies skyrius 4.2 „Žaislai
dėvimi ant galvos“ (barzdos, perukai ir t.t.) ir ypač 4.3 skyrius „Žaislai-karnavaliniai
kostiumai ir žaislai skirti vaikui dėvėti žaidžiant“. Atitiktis preziumuojama pateikiant
nuorodą į ŽSD išvardintus darniuosius standartus (juose aprašytiems pavojams).
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1

Vartojimui skirtų prekių saugos komisija, JAV

2

Birgit Gebauer-Sesterhenn, Anne Pulkkinen, Dr. Med Katrin Edelmann; Grӓ fe und Unzer Verlag
GmbH München, 2011

2

2. PAVYZDŽIAI
Žaislas Vartojimui Pastabos
skirtas
produktas
X
kostiumas „Indėnas“ vaikams;
skirtas žaisti; „S“ dydžio (4-6
metų) ir „M“ dydžio (7-10 metų)

X

kostiumas „Robinas Hudas“
vaikams; skirtas žaisti; „M“
dydžio (7-10 metų)

X

kostiumas „Kaubojus“ vaikams;
skirtas žaisti; „S“ dydžio (4-6
metų) ir „M“ dydžio (7-10 metų)

X

įvairūs kostiumai vaikams; skirti
žaisti; „3-5 metų“, „6-8 metų“ ir
„9-11 metų“ dydžio

3

kostiumas „ragana“ (suknelė ir
kepurė) vaikams; skirtas žaisti

X

kostiumas „Boružė“ vaikams;
skirtas žaisti; „XS“ dydžio (2-3
metų)

X

kostiumas „Princesė“ vaikams;
skirtas žaisti; „104“, „116“, „128“
ir „140“ dydžio;
„104“ dydis skirtas 3-4 metų
vaikams

kostiumas „meška“ vaikams;
skirtas žaisti; „98/104“ dydžio

X

dydis „98/104“ skirtas 2-4 metų
vaikams

X

kostiumas „didvyris“ („Zoro“)
vaikams; nėra skirtas žaisti; dydis
„(0-1) amžiaus“*
nuotrauka iš RAPEX pranešimo
0934/11
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* taip pat dydžio „(1-3)/(4-6)/(710)/(11-14) amžiaus“

X

X

kostiumas kūdikiams; nėra skirtas
žaisti
nuotrauka iš RAPEX pranešimo
0380/11

perukas vaikams; skirtas žaisti;
standartinio dydžio

X

X

perukas suaugusiems

X

karnavalinis kostiumas kūdikiams;
žiūrėkite pavyzdį:
http://www.karnevalmegastore.de/html/index.php?cPath
=1359_933
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