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DIREKTYVOS 2009/48/EB DĖL ŽAISLŲ SAUGOS 

TAIKYMO GAIRĖS: TECHNINIAI DOKUMENTAI 

 

PASTABOS 

 

1. Šiomis gairėmis turėtų vadovautis visos šalys, kurioms tiesiogiai arba netiesiogiai taikoma 

Direktyva 2009/48/EB, paprastai vadinama ŽSD (Žaislų saugos direktyva). Skaitytojų 

prašoma įsidėmėti, kad šiomis gairėmis siekiama tik padėti taikyti Direktyvą 2009/48/EB, o 

teisinę galią ekonominės veiklos vykdytojams turi teisės aktas, kuriuo direktyva perkelta į 

nacionalinę teisę. Tačiau šiame dokumente išreikšta valstybių narių bei suinteresuotųjų šalių 

nuomonė ir jis padės užtikrinti, kad valstybės narės ir suinteresuotosios šalys nuosekliai 

taikytų direktyvą. Šių gairių paskirtis – valstybių narių vyriausybių ekspertų ir kitų susijusių 

šalių susitarimu padėti užtikrinti laisvą žaislų judėjimą Europos Sąjungos teritorijoje. 

 

2. Šias gaires parengė kompetentingos Europos Komisijos Vidaus rinkos, pramonės, verslumo 

ir MVĮ generalinio direktorato tarnybos, pasikonsultavusios su valstybėmis narėmis, Europos 

pramonės atstovais, Europos standartizacijos įstaigomis, Europos vartotojų organizacijomis ir 

notifikuotosiomis įstaigomis. 

 

3. Komisija neprisiima jokių įsipareigojimų nei atsakomybės už informaciją, pateiktą šiame 

vadove, kurio paskirtis – tik patarti. 

 

Ši informacija yra: 

 bendro pobūdžio, ja nesiekiama atsižvelgti į jokio fizinio ar juridinio asmens 

konkrečias aplinkybes; 

 kai kuriais atvejais susieta su išorės informacija, kurios Komisijos tarnybos 

nekontroliuoja ir už kurią Komisija neprisiima atsakomybės; 

 ne teisinė konsultacija. 

 

4. Visos nuorodos į „CE“ ženklą ir EB atitikties deklaraciją šiame vadove yra susijusios tik su 

Direktyva 2009/48/EB. Visoje ES teritorijoje rinkai pateikiamiems žaislams turi būti taikomi 

ir visi kiti susiję taikomi teisės aktai. 

 

5. Daugiau gairių, ypač dėl konkrečių rūšių gaminių, galima rasti Komisijos interneto 

svetainėje http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm. 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
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ĮVADAS 

 

 

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi esminių saugos reikalavimų, buvo būtina nustatyti 

tinkamas atitikties vertinimo procedūras gamintojams. Paties gamintojo atsakomybe už 

atitikties vertinimą grindžiamos gamybos vidaus kontrolės pakanka tais atvejais, kai 

gamintojas laikosi darniųjų standartų, kurių nuorodos numeris paskelbtas Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje ir kurie apima visus žaislo saugos reikalavimus. Jei tokių darniųjų 

standartų nėra, žaislas turėtų būti pateikiamas trečiajai šaliai patvirtinti, šiuo atveju – EB tipo 

tyrimui
1
. Ta pati tvarka turėtų būti taikoma, jei tokie standartai arba vienas iš standartų 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti su apribojimu arba jei gamintojas 

nesilaiko visų šių standartų arba jų laikosi tik iš dalies. Gamintojas gali pateikti žaislą EB tipo 

tyrimui tais atvejais, kai jis mano, kad trečiosios šalies patvirtinimas būtinas dėl žaislų 

pobūdžio, projekto, konstrukcijos ar paskirties. 

Siekiant papildyti gamintojų teisines prievoles, kuriomis siekiama užtikrinti žaislų saugą, į 

naująją Žaislų saugos direktyvą 2009/48/EB (ŽSD) įtraukta aiški prievolė atlikti įvairių rūšių 

pavojaus, kurį gali kelti žaislas, analizę ir įvertinti galimo tokių rūšių pavojaus atsiradimo 

tikimybę. Cheminių medžiagų atveju tai visų pirma apima tikimybės, kad žaisluose esama 

draudžiamų ar ribojamų medžiagų, vertinimą. Gamintojai įpareigoti tokį saugos vertinimą 
2
saugoti techniniuose dokumentuose, kad rinkos priežiūros institucijos galėtų veiksmingai 

atlikti savo užduotis. 

 

Šiose gairėse siekiama suteikti tinkamiems techniniams dokumentams parengti būtiną 

informaciją. Jose daugiausia kalbama apie saugos vertinimą, kurį turi atlikti gamintojai, tarp 

jų MVĮ. 

 

Šio dokumento paskirtis – užtikrinti, kad tinkamai taikant direktyvą būtų pašalintos kliūtys ir 

sunkumai, trukdantys laisvai prekių apyvartai (laisvam judėjimui) Europos Sąjungoje. 

Įsidėmėkite – jei nenurodyta kitaip, šiose gairėse paskelbta informacija galima vadovautis tik 

taikant Direktyvą 2009/48/EB. 

                                                 

1
  Šiose gairėse daroma prielaida, kad ekonominės veiklos vykdytojai ir valdžios institucijos yra susipažinę su 

darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, turiniu. 

 

2
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1. TEISINĖ SISTEMA 

Naujojoje Žaislų saugos direktyvoje 2009/48/EB yra kelios nuostatos dėl techninių 

dokumentų. Visi ekonominės veiklos vykdytojai turi įsipareigojimų, tačiau rengti techninių 

dokumentų rinkinį yra gamintojo pareiga, nes šis ekonominės veiklos vykdytojas turi žinių 

apie žaislo projektą, gamybą, sudėtį (medžiagas ir chemines medžiagas) ir t. t. Kiti 

ekonominės veiklos vykdytojai (įgaliotieji atstovai, importuotojai, platintojai) privalo 

paskelbti šią informaciją. 

Jei gamintojas neturi konkretaus žaislo techninių dokumentų, rinkos priežiūros institucijos 

gali reikalauti, kad žaislą išbandytų notifikuotoji įstaiga, o išlaidas apmokėtų gamintojas. 

Šių gairių I dalies 2 skirsnyje išsamiau aprašyti įvairūs techninių dokumentų aspektai. II dalyje 

kalbama apie saugos vertinimą. 

Toliau išvardytos taikytinos Žaislų saugos direktyvos nuostatos. 

1.1. 4 straipsnis. Gamintojų pareigos 

Gamintojai parengia privalomus techninius dokumentus laikydamiesi 21 straipsnio 

reikalavimų ir atlieka arba turi būti atlikę atitikties vertinimo procedūrą, kaip numatyta 

19 straipsnyje. 

Gamintojai saugo techninius dokumentus ir EB atitikties deklaraciją 10 metų nuo žaislo 

pateikimo į rinką. 

1.2. 5 straipsnis. Įgaliotieji atstovai 

Įgaliotojo atstovo įgaliojimai neapima veiksmų, susijusių su techninių dokumentų parengimu. 

Įgaliotasis atstovas atlieka gamintojo pateiktame įgaliojime nurodytus uždavinius. Įgaliojime 

nustatoma, kad įgaliotajam atstovui leidžiama atlikti bent jau šiuos veiksmus: 

a) atiduoti EB atitikties deklaraciją ir techninius dokumentus nacionalinių 

priežiūros institucijų žinion 10 metų po žaislo pateikimo į rinką; 

b) to pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai suteikti 

visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai įrodyti; 

c) kompetentingų nacionalinių institucijų prašymu bendradarbiauti su jomis ir 

pranešti apie veiksmus, kurių imamasi siekiant pašalinti su jo įgaliojimu 

susijusių žaislų keliamą riziką. 

 

1.3. 6 straipsnis. Importuotojų prievolės 

Prieš pateikdami žaislą į rinką, importuotojai užtikrina, kad gamintojas atliko atitinkamą 

atitikties vertinimo procedūrą. 

Jie užtikrina, kad gamintojas parengė techninius dokumentus, ar žaislas paženklintas reikiamu 

atitikties ženklu, ar prie žaislo pridėti reikiami dokumentai ir ar gamintojas įvykdė 4 straipsnio 

5 ir 6 dalyse nustatytus reikalavimus. 
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Importuotojai atiduoda EB atitikties deklaracijos kopiją nacionalinių priežiūros institucijų 

žinion 10 metų po žaislo pateikimo rinkai ir užtikrina, kad šioms valdžios institucijoms 

pageidaujant, joms galėtų būti pateikti techniniai dokumentai. 

1.4. 7 straipsnis. Platintojų prievolės 

To pagrįstai pageidaujančiai kompetentingai nacionalinei institucijai platintojai suteikia visą 

informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo atitikčiai nustatyti. 

1.5. 15 straipsnis. EB atitikties deklaracija 

EB atitikties deklaracijoje nurodoma, kad įrodyta, jog įvykdyti 10 straipsnyje ir II priede 

nustatyti reikalavimai. 

EB atitikties deklaracijoje būtinai nurodoma informacija, pateikta šios direktyvos III priede ir 

atitinkamuose moduliuose, numatytuose Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priede, ir ji nuolat 

atnaujinama. EB atitikties deklaracijos forma atitinka šios direktyvos III priede nustatytą 

pavyzdį. Ji verčiama į kalbą ar kalbas, kaip reikalauja valstybė narė, į kurios rinką pateikiamas 

žaislas arba kurios rinkai jis teikiamas. 

Parengęs EB atitikties deklaraciją gamintojas prisiima atsakomybę dėl žaislo atitikties. 

 

1.6. 18 straipsnis. Saugos vertinimas 

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. 

1.7. 19 straipsnis. Taikomos atitikties vertinimo procedūros 

Prieš pateikdami žaislą į rinką gamintojai taiko 2 ir 3 dalyse nurodytas atitikties vertinimo 

procedūras, kad įrodytų, jog tas žaislas atitinka 10 straipsnyje ir II priede išdėstytus 

reikalavimus. 

Jei gamintojas taikė darniuosius standartus, kurių nuorodos numeris paskelbtas Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kurie apima visus susijusius žaislo saugos reikalavimus, jis 

taiko Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo A modulyje nustatytą gamybos vidaus kontrolės 

procedūrą. 

Žaislas teikiamas EB tipo tyrimui, kaip nurodyta 20 straipsnyje, kartu taikant Sprendimo 

Nr. 768/2008/EB II priedo C modulyje nustatytą atitikties tipui procedūrą toliau išvardytais 

atvejais: 

a) kai nėra darniųjų standartų, kurių nuorodos numeris paskelbtas Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje ir kurie apima visus susijusius žaislo saugos 

reikalavimus; 

b) kai a punkte nurodyti darnieji standartai yra, tačiau gamintojas jų 

netaikė arba taikė juos tik iš dalies; 

c) kai a punkte nurodyti darnieji standartai arba bet kuris iš standartų buvo 

paskelbti su apribojimu; 

d) kai gamintojas mano, jog dėl žaislo pobūdžio, dizaino, konstrukcijos ar 

paskirties yra būtina pateikti žaislą trečiajai šaliai patvirtinti. 
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1.8. 20 straipsnis. EB tipo tyrimas 

Paraiška atlikti EB tipo tyrimą teikiama, o tyrimas atliekamas ir EB tipo tyrimo sertifikatas 

išduodamas laikantis Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priedo B modulyje nustatytos 

procedūros. 

EB tipo tyrimas atliekamas B modulio 2 dalies antroje įtraukoje nurodytu būdu. 

Be minėtų nuostatų taikomi šio straipsnio 2–5 dalies reikalavimai. 

Paraiškoje atlikti EB tipo tyrimą, be kitų dalykų, pateikiamas žaislo aprašymas ir nurodoma 

gamybos vieta ir adresas. 

Kai EB tipo tyrimą atlieka pagal 22 straipsnį notifikuota įstaiga (toliau – notifikuotoji įstaiga), 

ji, prireikus kartu su gamintoju, vertina pagal 18 straipsnį gamintojo atliktą analizę dėl 

pavojaus, kurį gali kelti žaislas. 

EB tipo tyrimo sertifikate, be kitų dalykų, pateikiama nuoroda į šią direktyvą, spalvotas 

atvaizdas ir aiškus žaislo apibūdinimas, įskaitant matmenis, taip pat atliktų bandymų 

(pateikiant nuorodą į atitinkamą bandymo ataskaitą) sąrašas. 

EB tipo tyrimo sertifikatas peržiūrimas, jei reikia, bet kuriuo metu, visų pirma kai keičiamas 

žaislo gamybos procesas, naudojamos žaliavos arba sudedamosios dalys, ir visais atvejais – 

kas penkerius metus. 

EB tipo tyrimo sertifikatas panaikinamas, jei žaislas neatitinka 10 straipsnyje ir II priede 

nustatytų reikalavimų. 

Valstybės narės užtikrina, kad jų notifikuotosios įstaigos nesuteiktų EB tipo tyrimo sertifikatų 

žaislams, kuriems buvo atsisakyta suteikti sertifikatą arba kuriems toks sertifikatas buvo 

panaikintas. 

Su EB tipo tyrimo procedūromis susiję techniniai dokumentai ir korespondencija rengiami 

oficialia tos valstybės narės, kurioje yra įsikūrusi notifikuotoji įstaiga, kalba arba kita tai 

įstaigai priimtina kalba. 

 

1.9. 21 straipsnis. Techniniai dokumentai 

4 straipsnio 2 dalyje nurodytuose techniniuose dokumentuose pateikiami visi duomenys ir 

išsami informacija, susiję su gamintojo taikomomis priemonėmis, skirtomis užtikrinti, kad 

žaislai atitiktų atitinkamus 10 straipsnyje ir II priede nustatytus reikalavimus; visų pirma turi 

būti IV priede išvardyti dokumentai. 

Techniniai dokumentai rengiami viena iš ES oficialių kalbų, atsižvelgiant į 20 straipsnio 

5 dalies reikalavimą. 

Gamintojas, gavęs bet kurios valstybės narės rinkos priežiūros institucijos motyvuotą 

prašymą, pateikia atitinkamų techninių dokumentų dalių vertimą į tos valstybės narės kalbą. 

Kai rinkos priežiūros institucija gamintojo paprašo pateikti techninių dokumentų arba jų dalių 

vertimą, ji vertimui pateikti gali nustatyti terminą – 30 dienų, jei nėra pagrįstų priežasčių 

nustatyti trumpesnį terminą dėl rimtos ar tiesioginės rizikos. 

Jei gamintojas nesilaiko 1, 2 ir 3 dalyse numatytų prievolių, rinkos priežiūros institucija gali 

jo reikalauti, kad jo sąskaita per nustatytą laikotarpį notifikuotoji įstaiga atliktų tyrimą, 

siekiant patikrinti atitiktį darniesiems standartams ir esminiams saugos reikalavimams. 

 

1.10. 41 straipsnis. Notifikuotosioms įstaigoms skirti nurodymai 

Rinkos priežiūros institucijos gali prašyti, kad notifikuotoji įstaiga pateiktų informacijos apie 

bet kokį EB tipo tyrimo sertifikatą, kurį ši įstaiga išdavė ar kurio galiojimą panaikino, arba 
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kuris susijęs su bet kuriuo atsisakymu išduoti tokį sertifikatą, įskaitant bandymų ataskaitas ir 

techninius dokumentus. 

1.11. 45 straipsnis. Oficiali neatitiktis 

Nepažeidžiant 42 straipsnio nuostatų, valstybė narė, nustačiusi vieną iš toliau minėtų faktų, 

pareikalauja, kad konkrečiu atveju atitinkamas ekonominių operacijų vykdytojas panaikintų 

susijusį neatitikimą: 

a) CE ženklu buvo ženklinama pažeidžiant 16 arba 17 straipsnius; 

b) nebuvo ženklinama CE ženklu; 

c) nebuvo parengta EB atitikties deklaracija; 

d) EB atitikties deklaracija nebuvo teisingai parengta; 

e) techniniai dokumentai nepateikti arba nepateikta visa informacija. 

 

1.12. IV priedas. Techniniai dokumentai 

21 straipsnyje nurodyti techniniai dokumentai, gaminio byla, kiek tai susiję su vertinimu, visų 

pirma turi apimti: 

a) išsamų konstrukcijos ir gamybos aprašą, įskaitant žaisle esančių sudedamųjų dalių ir 

medžiagų sąrašą ir saugos duomenų apie panaudotas chemines medžiagas lapus, 

kuriuos turi pateikti cheminių medžiagų tiekėjai; 

b) pagal 18 straipsnį atliktą (-us) saugos vertinimą (-us); 

c) taikytos atitikties procedūros vertinimą; 

d) EB atitikties deklaracijos kopiją; 

e) gamybos ir laikymo vietų adresus; 

f) dokumentų, kuriuos gamintojas galėjo pateikti atitinkamai notifikuotajai įstaigai, 

kopijas; 

g) bandymų ataskaitas ir priemonių, kuriomis gamintojas užtikrina gamybos atitiktį 

darniesiems standartams, aprašus, jeigu gamintojas laikėsi gamybos vidaus kontrolės 

procedūrų, nurodytų 19 straipsnio 2 dalyje; ir 

h) EB tipo tyrimo sertifikato kopiją, aprašą priemonių, kuriomis gamintojas užtikrina 

gamybos atitiktį gaminio tipui, kaip aprašyta EB tipo tyrimo sertifikate, ir 

notifikuotajai įstaigai gamintojo pateiktų dokumentų kopijas, jeigu gamintojas laikėsi 

EB tipo tyrimo ir tipo atitikties deklaracijos, nurodytos 19 straipsnio 3 dalyje. 
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2. Techniniai dokumentai 

Naujojo požiūrio direktyvose gamintojas įpareigotas parengti techninius dokumentus ir 

pateikti juose informaciją, įrodančią gaminio atitiktį taikomiems reikalavimams. Ši pareiga 

atsiranda pateikus žaislą ES rinkai, nepaisant jo geografinės kilmės. Gamintojas atsako už tai, 

kad būtų parengti privalomi techniniai dokumentai. Įgaliotasis atstovas negali būti įgaliotas 

rengti šiuos techninius dokumentus. 

Techniniai dokumentai turi būti saugomi 10 metų nuo konkretaus žaislo pateikimo rinkai
3
. Už 

tai atsako gamintojas arba ES įsisteigęs įgaliotasis atstovas. Importuotojai užtikrina, kad 

gamintojas būtų parengęs techninius dokumentus. Kiekvienas ekonominės veiklos vykdytojas, 

gavęs pagrįstą prašymą, privalo pateikti visą informaciją ir dokumentus, būtinus žaislo 

atitikčiai reikalavimams nustatyti. 

 

Techniniuose dokumentuose turi būti pateikti visi duomenys ir išsami informacija, susiję su 

priemonėmis, skirtomis užtikrinti, kad žaislai atitiktų ŽSD reikalavimus, įskaitant žaislo 

projektą, gamybą ir veikimą. Kokius duomenis reikia pateikti dokumentuose, priklauso nuo 

žaislo pobūdžio ir nuo techniniu požiūriu būtinų įrodymų, kad žaislas atitinka esminius ŽSD 

reikalavimus arba, jei taikyti darnieji standartai, kurių nuorodos numeriai paskelbti Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje – šiuos standartus; pastaruoju atveju nurodomi esminiai 

šiuose standartuose nustatyti reikalavimai. Techninius dokumentus rengia gamintojas, bet tai 

nereiškia, kad gamintojas turi pats parengti kiekvieną dokumentą. Kaip minėta, tai yra 

dokumentų rinkinys. Į techninius dokumentus gali būti įtraukti ir kitų subjektų parengti 

dokumentai, pavyzdžiui, įgaliotojo atstovo pasirašyta atitikties deklaracija, notifikuotosios 

įstaigos išduotas EB tipo sertifikatas, laboratorijose atliktų tyrimų ataskaitos ir t. t. ŽSD 

nustatyta, kad techniniai dokumentai turi būti parengti viena iš oficialių ES kalbų. Valstybės 

narės institucijos gali pateikti pagrįstą prašymą išversti reikiamas techninių dokumentų dalis į 

tos valstybės narės kalbą. Kad būtų galima tinkamai atlikti atitikties vertinimo procedūras, 

kurioms atlikti reikia trečiosios šalies patvirtinimo, techniniai dokumentai visada turėtų būti 

parengti notifikuotajai įstaigai suprantama kalba. 

 

Jei rinkos priežiūros institucijos abejoja, ar žaislai atitinka esminius sveikatos ir saugos 

reikalavimus, jos gali prašyti gamintojo pateikti techninius dokumentus arba atitinkamų jų 

dalių vertimą. Šių nuostatų paskirtis dvejopa: viena vertus, gamintojas, pateikdamas reikiamas 

techninių dokumentų dalis, gali paaiškinti, kokių priemonių jis ėmėsi su žaislu siejamai rizikai 

pašalinti, kad atitiktų ŽSD reikalavimus, kita vertus, rinkos priežiūros institucijos, 

patikrinusios šiuos dokumentus, gali geriau atlikti tyrimą ir paneigti arba patvirtinti savo 

abejones dėl tiriamo žaislo atitikties reikalavimams. Tačiau rinkos priežiūros institucijoms 

nebūtina prašyti šių dokumentų, jei jos mano, kad jau turi pakankamai informacijos, kad 

galėtų pagrįstai nuspręsti imtis tinkamų ir proporcingų priemonių. 

Prašant pateikti techninius dokumentus arba atitinkamų jų dalių vertimą, reikėtų nurodyti, 

kokiu pagrindu abejojama dėl konkretaus žaislo atitikties reikalavimams ir kokios to žaislo 

dalys arba aspektai tiriami. Kad gamintojui nebūtų užkrauta nepagrįstai didelė našta, reikėtų 

prašyti pateikti tik tas techninių dokumentų dalis, kurios yra būtinos tyrimui. Prašant galima 

                                                 

3
  Daugiau informacijos pateikta 2014 m. Mėlynojo vadovo 2.3 skirsnyje: „Kaip ir „tiekimo“ atveju, pateikimo 

rinkai sąvoka vartojama turint omenyje kiekvieną atskirą gaminį, o ne gaminio rūšį ir tai, ar jis pagamintas 

vienetinės, ar serijinės gamybos būdu.“ 
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nustatyti 30 dienų terminą, per kurį turi būti pateikti prašomi dokumentai. Jei yra rimta 

tiesioginė rizika, nacionalinė institucija, remdamasi skubos būtinumu, gali nustatyti trumpesnį 

terminą. 

Gamintojas turi žinoti, kad valstybės narės institucija gali jam nurodyti savo lėšomis apmokėti 

notifikuotosios įstaigos tyrimą, visų pirma, kai gamintojas negali pateikti techninių 

dokumentų. Kad notifikuotoji įstaiga galėtų atlikti šį tyrimą, gamintojas visais atvejais turi 

pateikti jai techninius dokumentus. 

Gamintojas yra įpareigotas pateikti dokumentus ir negali atsisakyti jų pateikti motyvuodamas 

tuo, kad juose yra konfidencialios informacijos (pavyzdžiui, komercinė paslaptis). Valstybių 

narių institucijos yra teisiškai įpareigotos užtikrinti techninės informacijos, kurią jos surenka 

vykdydamos rinkos priežiūros veiklą, slaptumą pagal nacionalinės teisės aktuose nustatytus 

principus. Todėl gamintojai neturi pagrindo baimintis, kad neskelbtina informacija, kurią jie 

suteikia nacionalinėms rinkos priežiūros institucijoms, vykdančioms rinkos priežiūrą, gali būti 

atskleista. 

 

Kiekvienam žaislui parengiami atskiri techniniai dokumentai, tačiau, kai žaislai yra panašūs, 

didelė jiems skirtų dokumentų turinio dalis gali sutapti. Todėl leidžiama rengti kai kuriuos 

bendro pobūdžio dokumentus, tik būtina paisyti žaislų skirtumų ir turėti atskirus dokumentus 

konkretiems žaislams. 

 

Techniniai dokumentai – tai nebūtinai pavieniai popieriniai dokumentai. Informaciją galima 

saugoti bet kokiu formatu įvairiose įmonei priklausančiose vietose. Svarbu užtikrinti, kad 

techniniai dokumentai būtų atnaujinami atsižvelgiant į bet kokius žaislo, teisės aktų arba 

standartų pakeitimus. Būtina išsaugoti ankstesnę informaciją apie gaminį. 
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Techninių dokumentų turinys 

 

 

Atitinkamos 

nuostatos 
Direktyvos teksto ištrauka Siūlomas turinys 

   

IV priedo a punktas 

 

Išsamus konstrukcijos ir gamybos aprašas, įskaitant žaisle 

esančių sudedamųjų dalių ir medžiagų sąrašą ir saugos duomenų 

apie panaudotas chemines medžiagas lapus, kuriuos turi pateikti 

cheminių medžiagų tiekėjai. 

Konstrukcijos ir gamybos aprašas  

Sudedamųjų dalių ir medžiagų sąrašas  

Saugos duomenų lapai  

   
IV priedo b punktas 

18 straipsnis 

Pagal 18 straipsnį atliktas (-i) saugos vertinimas (-ai). Saugos vertinimai 

   
IV priedo c punktas  

4 straipsnio 2 dalis, 

6 straipsnio 2 dalis, 

19 straipsnis 

Taikytos atitikties vertinimo procedūros aprašymas. Atitikties vertinimo procedūra  

   

III priedas ir IV priedo 
EB atitikties deklaracijos kopija. EB atitikties deklaracija 
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d punktas, 15 straipsnis 

   
IV priedo e punktas Gamybos ir laikymo vietų adresai. Gamybos ir laikymo vietų adresai  

   

IV priedo f punktas 
Dokumentų, kuriuos gamintojas galėjo pateikti atitinkamai 

notifikuotajai įstaigai, kopijos. 
Notifikuotajai įstaigai pateikti dokumentai 

   
IV priedo g punktas 

4 straipsnio 4 dalis 

19 straipsnio 2 dalis 

Bandymų ataskaitos ir priemonių, kuriomis gamintojas užtikrina 

gamybos atitiktį darniesiems standartams, aprašai, jeigu 

gamintojas laikosi gamybos vidaus kontrolės procedūrų, nurodytų 

19 straipsnio 2 dalyje. 

Bandymų ataskaitos  

Serijinės gamybos atitikties duomenys 

   

IV priedo h punktas 

EB tipo tyrimo sertifikato kopija, aprašas priemonių, kuriomis 

gamintojas užtikrina gamybos atitiktį gaminio tipui, kaip aprašyta 

EB tipo tyrimo sertifikate, ir notifikuotajai įstaigai gamintojo pateiktų 

dokumentų kopijos, jeigu gamintojas laikosi EB tipo tyrimo ir tipo 

atitikties deklaracijos, nurodytos 19 straipsnio 3 dalyje. 

EB tipo tyrimo duomenys 

Serijinės gamybos atitikties duomenys 

   



 

 

3. Išsamus konstrukcijos ir gamybos aprašas 

Žaislų saugos direktyvoje nustatyta, kad gamintojai privalo saugoti išsamų konstrukcijos ir 

gamybos aprašą, įskaitant žaisle esančių sudedamųjų dalių ir medžiagų sąrašą ir saugos duomenų 

apie panaudotas chemines medžiagas lapus, kuriuos turi pateikti cheminių medžiagų tiekėjai. Ši 

nuostata reiškia, kad gamintojas visų pirma privalo saugoti (savo tiekėjų) sąrašą, kuriame 

aprašytos pirktos sudedamosios dalys, medžiagos ir cheminės medžiagos. Jis taip pat privalo 

techniniuose dokumentuose saugoti žaislo schemas ir brėžinius. 

3.1. Išsamus konstrukcijos ir gamybos aprašas 

Išsamiame apraše turėtų būti bent toliau nurodytos specifikacijos. 

3.1.1. Žaislo ir jo sudedamųjų dalių aprašymas. 

Ši informacija paprastai pateikiama medžiagų apraše (MA, žr. 3.2 skirsnį). 

3.1.2. Didelės skiriamosios gebos spalvotas žaislo atvaizdas. 

Atvaizdas turėtų būti pakankamai detalus, kad iš jo būtų galima patikimai atpažinti žaislą. 

3.1.3. Projekto eskizas, gamybos brėžiniai ir sudedamųjų dalių, pusiau surinktų dalių, 

grandinių ir t. t. schemos. 

3.1.4. Tiems brėžiniams ir schemoms bei žaislo veikimui suprasti būtini aprašymai bei 

paaiškinimai. 

3.1.5. Žaislo pakuotės atvaizdas. 

3.1.6. Instrukcijos, informacinis lapelis arba žaislą lydintys dokumentai. 

Daugiau informacijos galima rasti ŽSD 2009/48/EB aiškinamosiose gairėse, darniuosiuose 

standartuose arba CEN vadovuose IEC 62079 ir IEC 14 vadove 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm.  

 

3.1.7. Numatytosios paskirties ir numatomo naudojimo aprašymas 

Daugiau informacijos galima rasti gairėse Nr. 4 dėl pilkosios zonos problemos „Ar Žaislų 

saugos direktyva 2009/48/EB taikoma konkrečiam gaminiui?“ (angl. Is a specific product 

covered by the Toy Safety Directive 2009/48/EC or not?) arba kitose susijusiose gairėse 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm.  

 

3.1.8. Tinkamumas pagal amžių 

Gamintojui patariama techniniuose dokumentuose saugoti svarbią informaciją apie žaislo 

tinkamumą tam tikrų amžiaus grupių vaikams, nes kai kurie saugos standartų reikalavimai 

priklauso nuo žaislo naudotojų amžiaus ribos (pavyzdžiui, 10 mėnesių, 18 mėnesių, 

36 mėnesiai, 6 metai, 8 metai ir t. t.). Jeigu nurodyta netinkama amžiaus riba, gali būti atliekami 

netinkami bandymai ir gali būti padarytos klaidingos išvados dėl žaislo atitikties 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm.
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
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reikalavimams. Jei reikia atlikti išsamesnį konkretaus žaislo rizikos vertinimą, būtina tiksliai 

nustatyti, kokioms amžiaus grupėms tas žaislas yra tinkamas. 

  

Pastaba. Daugiau informacijos galima rasti CEN CR 14379 klasifikacijos rekomendacijose ir 

kitose Komisijos interneto svetainėje paskelbtose gairėse 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm. 

Taip pat naudingos informacijos galima rasti JAV vartojimo produktų saugos komisijos 

(CPSC) amžiaus nustatymo rekomendacijose, kurios paskelbtos CPSC interneto svetainėje 

http://www.cpsc.gov/businfo/adg.pdf. 

Gamintojai privalo užtikrinti, kad gaminio pakuotė ir reklama atitiktų tikslinę amžiaus grupę, 

pavyzdžiui, jei žaislas aiškiai skirtas vaikams iki 3 metų, reklamoje neturėtų būti rodomas 

vyresnis kaip 3 metų vaikas arba, pavyzdžiui, rašoma „4+“. 

3.1.9. Gamybos proceso aprašymas. Aprašomos gamybos procedūros ir etapai (lydymas, 

pjovimas ir t. t.) 

Galimas pavyzdys: 

ĮMONĖ:       ŽAISLO ATVAIZDAS 

GAMINIO 

PAVADINIMAS:             

GAMINIO IDENTIFIKACINIS NR.:           

GAMINIO APRAŠYMAS:           

         

NUMATYTOJI PASKIRTIS IR NUMATOMAS 

NAUDOJIMAS / NAUDOJIMO APRAŠYMAS:      

Tinkamumas pagal 

AMŽIŲ:        

ar sutikrinta su CR 14379 klasifikacijos rekomendacijomis ir (arba) KOMISIJOS gairėmis? 

Pagrindimas:        

         

KONTROLI-

NIS 

SĄRAŠAS        

  
Ar yra 
(taip/ne):       

Brėžiniai, schemos         

Brėžinio paaiškinimas         

Medžiagų aprašas         

Pakuotė         

Instrukcijos         

Informacinis lapelis         

         

Patvirtino:        

Data:        

         

Gamybos proceso aprašymas:       
Pagaminimo vietos 
adresas:        

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
http://www.cpsc.gov/businfo/adg.pdf
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Saugojimo vietos 
adresas:             

 

3.2. Sudedamųjų dalių ir medžiagų sąrašas 

Pagal Žaislų saugos direktyvą privaloma parengti sudedamųjų dalių ir medžiagų sąrašą. 

Apdirbamojoje pramonėje toks sąrašas dažniau vadinamas medžiagų aprašu (angl. bill of 

materials). 

Medžiagų aprašą (toliau – MA) galima apibūdinti kaip žaliavų, pusiau surinktų dalių, tarpinių 

konstrukcijų, detalių, iš kurių sudarytos sudedamosios dalys, ir sudedamųjų dalių sąrašą, 

kuriame taip pat nurodyti visų šių elementų kiekiai, reikalingi gatavam žaislui pagaminti. Dar 

išsamesnis sąrašas vadinamas cheminių medžiagų aprašu (angl. bill of substances, toliau – 

CMA). MA ir (arba) CMA būtina atnaujinti kaskart, kai pakeičiama sudedamoji dalis, gaminys, 

medžiaga arba tiekėjas. 

MA ir CMA pavyzdžiai pateikti I priedėlyje. 

Ia priedėlyje pateiktas siūlomo neprivalomo laiško, kuris žaislų gamintojams gali būti 

naudingas palaikant ryšius su savo tiekėjais, pavyzdys. Siūlomame laiško pavyzdyje tiekėjui 

primenama apie Žaislų saugos direktyvoje nustatytas jo prievoles, susijusias su techninių 

dokumentų turiniu, ir ypač apie tai, kad jis turi pateikti žaisle esančių sudedamųjų dalių ir 

medžiagų sąrašą ir panaudotų cheminių medžiagų saugos duomenų lapus (SDL). Siūlomame 

pavyzdyje prie laiško pridedamas ir MA (CMA) pavyzdys – pirmasis (minkšto kimšto 

muzikinio žaislo) MA (CMA) pavyzdys, pateiktas I priedėlyje. Siūlomame laiško pavyzdyje 

tiekėjams primygtinai rekomenduojama naudotis šiuo pavyzdžiu, jei jie neturi jam tinkamo 

pakaitalo. Šis MA (CMA) pavyzdys skirtas padėti užtikrinti, kad žaislų gamintojai nuosekliai 

gautų reikiamą informaciją iš tiekėjų. 

MA ir CMA galima parengti įvairiais formatais. Šiose gairėse pateikti du galimi medžiagų 

aprašo ir cheminių medžiagų aprašo formatai, tačiau gamintojai vietoj jų gali naudoti savo 

šabloną, kurį pildydami jie privalo pateikti pagrindinę informaciją. 

I priedėlyje pateiktame pirmajame (minkšto kimšto muzikinio žaislo) pavyzdyje numatytos 

aplinkybės: 

- dažytos tekstilės medžiagos gaunamos iš išorės tiekėjo (žaislų fabrike nedažomos); 

- muzikinė dėžutė (su virvute ir rankenėle) gaunama iš išorės tiekėjo (pusiau surinkta dalis); 

- etiketė su „CE“ ženklu spausdinama žaislų fabrike. 

 

Antrajame (buteliuko su skysčiu burbulams pūsti) pavyzdyje numatytos aplinkybės: 

- buteliukas ir lipdukas gaunami iš išorės tiekėjo (pusiau surinktos dalys); 

- skystį burbulams pūsti ruošia gamintojas savo žaislų fabrike; 

- gamintojas pats lieja dangtelius. 

 

3.2.1. Pakuotė 

Jei žaislo pakuotė laikoma žaislo dalimi arba jei ji yra maišelis žaislui laikyti, ją būtina įtraukti į 

MA ir (arba) CMA. Pakuotės, kuri yra tik pakuotė, į MA (CMA) įtraukti nereikia, tačiau ji 

aprašoma techniniuose dokumentuose (žr. 3.1 skirsnį). I priedėlio pirmajame (minkšto kimšto 
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muzikinio žaislo) pavyzdyje pateikta informacija apie pakuotę, tačiau šiuo atveju ji nėra 

privaloma, nes pakuotė (plastikinis kabliukas, skirtas žaislui pakabinti lentynoje) nelaikoma 

žaislo dalimi. Daugiau informacijos apie pakuotę ir maišelius žaislams laikyti galima rasti 

gairėse Nr. 12 dėl pakuotės 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm.  

 

3.2.2. Erdvinis išardyto žaislo vaizdas 

I priedėlio pirmajame pavyzdyje pateiktas erdvinis išardyto žaislo vaizdas gali padėti aiškiai 

atpažinti žaislo dalis, išvardytas MA ir CMA, tačiau toks vaizdas nėra būtinas. Informaciją apie 

labai sudėtingus žaislus, kuriuose yra, pavyzdžiui, elektrinių arba elektroninių dalių, 

mechanizmų ar kt., galima išdėstyti atskirame, patogesnės formos dokumente, parengtame 

remiantis žaislo savybėmis ir (arba) gamintojo praktika. Žaislo dalių numeracija jame turi būti 

kuo labiau susieta su tuo, kas pateikta MA (CMA). 

3.2.3. Lygmens ir aprašymo skiltys 

MA ir CMA aprašymo skiltyje aprašomos visos atskiros žaislo dalys. Šios dalys gali būti 

gaminamos arba surenkamos gamintojo ar tiekiamos jam pusiau surinktos. Jei gamintojas pats 

gamina arba surenka žaislo dalis, keli šios skilties įrašai skiriami atskiroms sudedamosioms 

dalims ir žaliavoms, kurios naudojamos gamybos ir (arba) surinkimo procese. Jei dalis tiekiama 

pusiau surinkta, MA ir CMA gali būti tik vienas jai skirtas įrašas. 

Gamintojai dažnai naudoja sudėtinį medžiagų aprašą, kuriame įrašai apie gaminių 

sudedamąsias dalis pateikiami įtraukose. Taip gaminys ir jo dalys išsamiai aprašomi keliais 

lygmenimis, kurių kiekvieną galima laikyti atitinkančiu tam tikrą gaminio surinkimo lygį; jie 

paprastai nustatomi tokie: 

 

- 1 lygmuo – gatavas žaislas; 

- 2 lygmuo – žaislo dalys (kai tinka – ir pakuotė); 

- 3 lygmuo – medžiagos, iš kurių pagamintos žaislo dalys (kai tinka – ir pakuotė); 

- 4 lygmuo – cheminės medžiagos, iš kurių susideda žaislo medžiagos (kai tinka – ir pakuotė). 

 

Galima įterpti ir tarpinių lygmenų (pavyzdžiui, vieną papildomą lygmenį pusiau surinktoms 

dalims ir kitą, gretimą, lygmenį – dalims, iš kurių susideda pusiau surinktos dalys, apibūdinti); 

žemiausias yra cheminių medžiagų lygmuo. 

 

Išsamus MA ar CMA, skirtas sudėtingam žaislui, gali būti sudarytas iš daugybės lygmenų (ir 

įtraukų). Kai naudojama pusiau surinkta žaislo dalis, papildomų lygmenų pateikti nereikia, nes 

ši dalis yra nupirkta iš trečiosios šalies. 

Dalių, kurios tiekiamos pusiau surinktos, ir gamintojo gaminamų ir (arba) surenkamų dalių 

priešpriešos pavyzdžiai: 

- popierius, kuriame atspausdintas tekstas – rašalas ir popierius; 

- medinė dėžutė – klijai ir medis; 

- nupirktas cheminių medžiagų mišinys – įvairios cheminės medžiagos, iš kurių bus gaminamas 

mišinys. 

 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
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I priedėlio pirmajame MA ir CMA pavyzdyje aprašytas minkštas kimštas muzikinis žaislas, 

kurio unikalus kodas yra 147925. Aprašyme išvardytos šio žaislo sudedamosios dalys: dažytos 

tekstilės medžiagos, muzikinė dėžutė, etiketė ir lipukai. 

Nupirktų (pusiau pagamintų) dalių, pavyzdžiui, muzikinės dėžutės su rankenėle ir virvute, 

kurios tiekiamos kaip pusgaminiai, medžiagų sąraše papildomai aprašyti nereikia. Nereikia 

pateikti išsamios informacijos apie šios dalies (kuri perkama visa) plastikinę medžiagą, virvutę 

ir muzikinės dėžutės vidines sudedamąsias dalis. Tačiau išsamios žinios apie sudėtyje esančias 

chemines medžiagas būtų labai naudingos atliekant cheminės saugos vertinimą. Šiame 

pavyzdyje gamintojas pats gamina etiketę iš dviejų skirtingų cheminių medžiagų. 

I priedėlio antrajame MA (CMA) pavyzdyje aprašytas žaislas – skysčio burbulams pūsti 

buteliukas, jo unikalus kodas – B20A5. Aprašyme išvardytos šio žaislo sudedamosios dalys: 

buteliukas, dangtelis, lipdukas, lazdelė burbulams pūsti ir skystis burbulams pūsti. 

Pirktų (pusiau surinktų) dalių, pavyzdžiui, buteliuko ir lipduko, kurie tiekiami kaip sudedamųjų 

dalių pusgaminiai, medžiagų sąraše išsamiau aprašyti nereikia. Aprašant (pirktą) lipduką 

nereikia pateikti išsamios informacijos apie rašalą, popierių, klijus ir kitas medžiagas, iš kurių 

jis pagamintas. Tačiau išsamios žinios apie sudėtyje esančias chemines medžiagas būtų labai 

naudingos atliekant cheminės saugos vertinimą. Šiame pavyzdyje gamintojas pats gamina 

dangtelį iš trijų skirtingų medžiagų (polivinilchlorido, plastifikatoriaus ir dažiklio) ir skystį 

burbulams pūsti – iš penkių skirtingų cheminių medžiagų. 

3.2.4. Skiltis, kurioje nurodomas dalies numeris 

Apraše gali būti skiltis, kurioje nurodyti dalių numeriai. Šie įrašai nėra būtini. 

Dalies numeris – žaislo sudedamosios dalies, medžiagos, cheminės medžiagos ar pusiau 

pagamintos dalies unikalus identifikacinis numeris. 

Dalių numeriai yra labai naudingi, siekiant nesupainioti medžiagų, sudedamųjų dalių ir kitų 

elementų, kurie gali panašiai atrodyti, bet iš tikrųjų yra skirtingi. Naudojant numerius nekyla 

problemų dėl įvairių kalbų vartojimo: pavyzdžiui, kinų tautybės asmeniui būtų sunku pamatyti 

skirtumą tarp etiketės su įspėjimu lenkų kalba ir etiketės su įspėjimu olandų kalba, todėl jų 

skyrimas pagal dalies numerį padeda sumažinti riziką jas supainioti. 

Dalių numeriais taip pat susiejamos atskiros gamybos kontrolės sistemos (pavyzdžiui, atsargų 

kontrolės ir pirkimo sistemos), taip padedant užtikrinti, kad būtų perkamos, gaminamos ir į 

gamybos liniją pristatomos reikiamos dalys. 

 

3.2.5. Skiltys, kuriose nurodoma vienetų skaičius, sudedamųjų dalių masė ir koncentracija 

Skiltyse, kuriose turi būti nurodyta vienetų skaičius, sudedamųjų dalių masė ir koncentracija, 

reikia įrašyti tam žaislui pagaminti panaudotų dalių, medžiagų ir cheminių medžiagų kiekį. 

Dalių kiekis gali būti išreikštas vienetų skaičiumi (pavyzdžiui, vienas lipdukas), taip pat mase, 

koncentracija arba tūriu. Šie įrašai nėra būtini, bet jie gali būti naudingi gamintojams taikant 

gamybos kontrolės sistemas (pavyzdžiui, atsargų kontrolę ir informaciją apie pirkimą) ir padėti 

užtikrinti, kad į gamybos liniją būtų tiekiamas reikiamas dalių, medžiagų ir cheminių medžiagų 

kiekis. 
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3.2.6. Skiltys, kuriose nurodoma medžiaga, cheminė medžiaga, sudedamoji dalis ir 

paskirtis 

Skiltyje „Medžiaga, cheminė medžiaga arba sudedamoji dalis“ aprašoma atitinkama medžiaga, 

cheminė medžiaga arba sudedamoji dalis, naudojama gaminant MA ar CMA aukštesniu 

lygmeniu aprašytą dalį. 

Jeigu ta pati medžiaga gaunama iš kelių tiekėjų, jie turi būti nurodyti MA (CMA), kad į tai būtų 

galima atsižvelgti atliekant cheminės saugos vertinimą, nes gali skirtis jų tiekiamos medžiagos 

cheminė sudėtis. 

Neprivalomoje paskirties skiltyje pateikiama informacija apie žaislo medžiagų, cheminių 

medžiagų ir sudedamųjų dalių naudojimą. 

3.2.7. CAS numerio skiltis 

Papildoma informacija, pateikiama CAS numerio skiltyje, yra naudinga ieškant duomenų 

bazėje žinių apie konkrečią cheminę medžiagą. Šioje skiltyje pateikta informacija remiamasi 

atliekant cheminės saugos vertinimą. Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos (CAS) sistemoje 

cheminės medžiagos yra įtrauktos į CAS registrą ir kiekvienai iš jų suteiktas atskiras CAS 

registro numeris. Šie CAS numeriai naudojami viso pasaulio žinynuose, duomenų bazėse ir 

reguliavimui skirtuose atitikties dokumentuose, siekiant identifikuoti chemines medžiagas 

išvengiant cheminių medžiagų nomenklatūros dviprasmybės. Saugos duomenų lapo (SDL), kurį 

cheminių medžiagų tiekėjas pateikia savo profesionaliems klientams, 1 dalyje pateikiamas 

produkto identifikatorius, į kurį gali įeiti CAS numeris; gali būti pateikta ir kitokių 

identifikavimo priemonių. Daugiau informacijos apie SDL galima rasti šių gairių 3.3 skirsnyje. 

 

Dažikliai sąraše paprastai išvardijami pagal plačiai naudojamą spalvų žymėjimo bendrinių 

pavadinimų ir spalvų žymėjimo numerių (angl. Colour Index Generic Names and Colour Index 

Constitution Numbers) sistemą. Kiekviena spalvų žymėjimo (CI) sistemos nuoroda daroma į 

išsamų rinkai tiekiamų produktų aprašą. Prie kiekvieno produkto pavadinimo nurodomas 

gamintojas, fizinė forma, pagrindiniai naudojimo būdai ir gamintojo pastabos galimiems 

pirkėjams. Kadangi CI nuorodos nesuteikia informacijos apie dažiklio grynumo specifikaciją, 

rekomenduojama visada, kai tik įmanoma, gauti SDL. 

CAS numeriai yra dažniau naudojami visame pasaulyje ir tinkamesni, bet, jei jų nėra, galima 

naudoti EINECS arba ELINCS numerius. Europos esamų komercinių cheminių medžiagų 

sąraše (EINECS) išvardytos ir aprašytos cheminės medžiagos, kurios, kaip nustatyta, buvo 

Europos bendrijos rinkoje laikotarpiu nuo 1971 m. sausio 1 d. iki 1981 m. rugsėjo 18 d. 

EINECS sąraše yra daugiau kaip 100 000 cheminių medžiagų. Cheminės medžiagos, apie 

kurias pranešta ir kurios pateiktos rinkai po 1981 m. rugsėjo 18 d., išvardytos Europos 

registruotųjų cheminių medžiagų sąraše (ELINCS). 

Interneto puslapis, kuriame yra cheminių medžiagų paieškos duomenų bazė: 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals. 

Natūralios cheminės medžiagos (pavyzdžiui, medvilnė ir celiuliozė) gali būti be CAS numerio. 

Tokiais atvejais įrašoma numatytoji vertė 0000-00-0. 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals
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3.2.8. Skiltis, kurioje nurodoma SDL, tiekėjo pagalbinė deklaracija arba bandymo 

ataskaita 

Paskutinėse dviejose skiltyse nurodoma, ar yra SDL, tiekėjo pagalbinė deklaracija arba 

bandymų ataskaitos. 

Jeigu gamintojui tiekiamos pusiau surinktos dalys arba tarpinės konstrukcijos, jis privalo 

užtikrinti, kad šie produktai, panaudoti kuriant žaislą, būtų saugūs naudoti. Tais atvejais, kai 

gamintojas beveik arba visai nekontroliuoja produktų, kurie jam tiekiami, gamybos proceso, 

jam tenka pasikliauti tiekėjų atliktų bandymų duomenimis arba deklaracijomis. Tačiau jis gali 

pasitikėti savo tiekėjo pateikta pagalbine deklaracija tik su sąlyga, jei pats suteikė tam tiekėjui 

būtiną informaciją apie numatytąją žaislo paskirtį ir numatomą jo naudojimą. Šią informaciją 

tiekėjas turi žinoti, nes kai kurias medžiagas, chemines medžiagas arba sudedamąsias dalis gali 

būti saugu naudoti tam tikrose (neprieinamose) žaislų ar kitų gaminių dalyse, tačiau jos gali būti 

pavojingos, jei naudojamos žaisluose (arba kitose žaislų dalyse). Ši informacija turi būti 

prieinama; ją galima įtraukti į MA (CMA) dokumentą, kaip tai padaryta minkšto kimšto 

muzikinio žaislo pavyzdyje. Pati tiekiama žaliava gali atitikti REACH reikalavimus arba 

REACH reglamentas jai gali būti netaikomas, tačiau jos naudojimas žaisluose gali būti 

ribojamas, todėl produktas gali neatitikti REACH reglamento XVII priedo reikalavimų 

(pavyzdžiui, kai kurie ftalatai, nes šių cheminių medžiagų naudojimas ribojamas tik žaisluose ir 

vaikų priežiūros prekėse). 

Ib priedėlyje pateiktas siūlomos neprivalomos tiekėjo pagalbinės deklaracijos, kuri žaislų 

gamintojams gali būti naudinga palaikant ryšius su savo tiekėjais, pavyzdys. Ši tiekėjo 

pagalbinė deklaracija, kurios pavyzdys siūlomas, yra skirta užtikrinti, kad tiekiamos dalys ir 

sudedamosios dalys būtų teisingai įvertintos ir atitiktų dėl jų numatomo naudojimo taikomus 

žaislų saugos reikalavimus. 

Tiekėjo pagalbinės deklaracijos reikia ir tada, kai tiekėjas nenori atskleisti naudotų cheminių 

medžiagų (pavyzdžiui, tekstilės medžiagos dažiklio) pobūdžio dėl, pavyzdžiui, su 

konfidencialumu ir nuosavybe susijusių priežasčių (žr. I priedėlio pirmojo pavyzdžio 1c dalį 

„Mėlyna tekstilės medžiaga“ ir 1d dalį „Žalia tekstilės medžiaga“). Ši deklaracija gali būti EB 

atitikties deklaracija (EB AD) pagal Žaislų saugos direktyvą tik tada, kai ji skirta gatavam 

gaminiui (kurį patį galima pateikti rinkai kaip žaislą). Jei tas gaminys iš esmės nėra žaislas, jo 

EB AD parengti negalima. 

Net jeigu naudojamasi pasiūlytu tiekėjo pagalbinės deklaracijos pavyzdžiu, tai neatleidžia 

žaislų gamintojų nuo atsakomybės užtikrinti, kad pagalbinė deklaracija būtų parengta remiantis 

faktine informacija. 

Pagal Žaislų saugos direktyvą gamintojai privalo gauti cheminių medžiagų, naudojamų 

gaminant žaislą, SDL (juos reikia gauti, pavyzdžiui, iš cheminės medžiagos tiekėjo). Kai tinka, 

MA ir (arba) CMA nurodoma, kad yra SDL, bet jei SDL gauti nereikia, MA ir (arba) CMA 

galima įrašyti „neprivaloma“. Šiais SDL taip pat remiamasi atliekant cheminės saugos 

vertinimą. Svarbu įsidėmėti, kad šis reikalavimas keliamas visiems gamintojams, kaip apibrėžta 

ŽSD, t. y. taip pat dėl cheminių medžiagų, kurias, pavyzdžiui, žemesnio lygmens tiekėjas žaislo 

gamybos procese tiekia savo prekės ženklą naudojančiam importuotojui. 

Nors tai neįeina į MA ir CMA, gamintojams rekomenduojama taikyti sistemą, kurioje būtų 

galima atsekti gamybos procese naudojamų medžiagų ir pusiau pagamintų dalių arba 

sudedamųjų dalių tiekėjus. Ši sistema gali būti atskira arba susieta su MA ir (arba) CMA. Tuo 

turėtų būti suinteresuoti patys gamintojai. Jei pusiau pagaminta dalis, kuri yra nupirkta iš 
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skirtingų tiekėjų, neatitiktų reikalavimų, tokios atsekamumo sistemos neturintis (pavyzdžiui, 

nežinantis, kuri pusiau pagaminta dalis naudota tam tikroje gamybos partijoje) gamintojas 

turėtų susigrąžinti ne konkrečią partiją, o visus gaminius. 

Jei, kaip parodyta MA ir CMA pavyzdžiuose, gamintojui tiekiama muzikinė dėžutė (pirmasis 

pavyzdys) arba buteliukas ir lipdukas (antrasis pavyzdys), jis turi paklausti savo tiekėjo, ar šios 

dalys atitinka Žaislų saugos direktyvos reikalavimus ir kitus atitinkamus ES teisės aktus. 

Norėdamas gauti šį savo tiekėjo patvirtinimą, jis turi nurodyti tiekėjui tų dalių numatytąją 

paskirtį ir numatomus naudojimo būdus. Numatytoji paskirtis ir numatomas naudojimas yra 

svarbūs, nes nuo jų gali priklausyti tiekiamo produkto kokybė. Pavyzdžiui, lipdukui 

naudojamas įvairių rūšių rašalas, ir tam tikros rūšies rašalas gali būti tinkamas naudoti ant 

pakuotės, bet neatitikti ŽSD reikalavimų, kai jis naudojamas ant paties žaislo (pavyzdžiui, jei 

rašalo sudėtyje yra didelis kiekis švino, kadangi žaislui yra nustatyta tam tikra išsiskyrimo 

ribinė vertė, kuri nenustatyta pakuotei). Tuo atveju, jei gamintojas pats spausdina lipduką, jam 

gali reikėti iš cheminių medžiagų tiekėjo gauti kai kurių cheminių medžiagų, kurių yra 

gamintojo perkamo rašalo sudėtyje, SDL. 

Tuo atveju, kai gamintojas ruošia savo mišinį (pavyzdžiui, skystį burbulams pūsti), jam gali 

reikėti iš savo cheminių medžiagų tiekėjų gauti naudojamų cheminių medžiagų SDL. Europos 

Sąjungoje SDL gali būti visada pateikiami pagal galiojančius ES teisės aktus (REACH), bet 

kitose pasaulio šalyse gali būti nustatytas kitoks reikalavimas arba gali būti to visai 

nereikalaujama, todėl gamintojai turėtų įsitikinti, kad jie informacijos prašo tiesiogiai iš savo 

tiekėjų. Pateiktame pavyzdyje nurodyta, kad gamintojas pats lieja dangtelius, todėl jam iš esmės 

gali reikėti gauti kai kurių cheminių medžiagų SDL. Dažiklis neatitinka klasifikavimo pagal 

Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 kriterijų nei priskyrimo PBT ar vPvB kriterijų, jo taip pat nėra 

cheminių medžiagų autorizacijos kandidatiniame sąraše, todėl SDL nereikia (daugiau 

informacijos apie SDL pateikta tolesniame 3.3 skirsnyje). 

3.2.9. Kilmės skiltis 

Šioje neprivalomoje skiltyje nurodoma, kokiu pavidalu nupirkta dalis arba medžiaga pristatoma 

į fabriką. Galimi variantai: 

F – gatavas gaminys (t. y. gaminys, kurį patį galima pateikti rinkai kaip žaislą); 

P – dalis, sudedamoji dalis arba sąranka, nupirkta ir skirta naudoti tolesniame gamybos procese. 

Dalimi, sudedamąja dalimi arba sąranka laikomas bet koks vienetas, kuris bus panaudotas toks, 

koks buvo nupirktas, surenkant gatavą žaislą (nors gali būti keičiama fizinė jo forma, 

pavyzdžiui, iš tekstilės medžiagos iškerpamos norimos formos detalės, plastike arba medienoje 

išgręžiamos skylės). Pavyzdžiai – mediena, tekstilės medžiagos, siūlai, elektroniniai įtaisai, 

forminis plastikas ir t. t. 

R – žaliava. Žaliava laikoma bet kokia medžiaga, kuri kaip nors chemiškai ir (arba) fiziškai 

apdorojama (sumaišoma su kitomis medžiagomis, išdžiovinama, sukietinama, apdorojama 

aukšta temperatūra, išgarinama ar kt.) gaminant gatavą žaislą. Žaliavų pavyzdžiai – klijai, 

rašalas, polimerinės dervos, dažikliai ir t. t. 

O – kita (netinka nė viena iš čia pateiktų apibrėžčių). 
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3.3. Saugos duomenų lapai (SDL) 

Kad gamintojui būtų lengviau atlikti saugos vertinimą, būtina turėti informaciją apie 

naudojamas chemines medžiagas. Pagal Žaislų saugos direktyvą gamintojai privalo iš cheminių 

medžiagų tiekėjų gauti naudojamų cheminių medžiagų saugos duomenų lapus (SDL), todėl 

saugos duomenų apie naudojamas chemines medžiagas lapą turėti privaloma. Paprastai tai yra 

cheminių medžiagų, kurios įeina į rašalo, dažų, šlamų, klijų, rišiklių bei glaistų ir t. t. sudėtį, 

SDL. Žaislų saugos direktyvoje nenustatytas SDL turinys nei rengimo kriterijai, todėl reikėtų 

remtis REACH reglamento (EB) Nr. 1907/2006 reikalavimais. Tai reiškia, kad cheminių 

medžiagų SDL galima gauti tik kai jie yra privalomi pagal REACH. 

SDL yra svarbi pranešimo apie pavojus priemonė; juos naudojant nuo tiekėjų grandinės iki 

betarpiškai su jais susijusių naudotojų perduodama informacija apie saugą cheminių medžiagų 

ir mišinių, atitinkančių klasifikavimo pagal pavojingumą kriterijus, ir tam tikrų 

neklasifikuojamų cheminių medžiagų bei mišinių, įskaitant informaciją, kuri pateikta 

atitinkamoje cheminės saugos ataskaitoje arba ataskaitose pagal REACH 14 straipsnį. 

Reikalavimai dėl SDL rengimo kriterijų nustatyti REACH reglamente (ypač jo 31 straipsnyje): 

cheminių medžiagų tiekėjas privalo pateikti SDL savo profesionaliam klientui (žaislų 

gamintojui) tiekdamas pavojingą cheminę medžiagą ar mišinį pagal Reglamentą 

(EB) Nr. 1272/2008, patvarias, bioakumuliacines ir toksiškas (PBT) chemines medžiagas, labai 

patvarias ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) chemines medžiagas arba medžiagas, kurios dėl 

kitų priežasčių įtrauktos į cheminių medžiagų autorizacijos kandidatinį sąrašą. Jei mišinys 

neatitinka klasifikavimo kriterijų, bet jo sudėtyje yra cheminių medžiagų, kurios atitinka 

REACH reglamento 31 straipsnio 3 dalyje nustatytas sąlygas, cheminių medžiagų tiekėjas, 

profesionaliam klientui (žaislų gamintojui) paprašius, privalo pateikti jam SDL. 

Komisija priėmė Reglamentą (ES) Nr. 2015/830, kuriuo iš dalies pakeičiamas 

REACH reglamento priedas, kuris yra svarbus SDL: II priedas. Šiuo pakeitimu, kaip ir 

ankstesniu pakeitimu (Reglamentu (ES) Nr. 453/2010), SDL reikalavimai suderinti su 

Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo ir su SDL rengimo gairėmis, kurios nustatytos Jungtinių Tautų Pasaulinėje 

suderintoje cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo sistemoje (GHS). REACH 

reglamento 31 straipsnyje nustatyti reikalavimai dėl SDL, o jo II priede – SDL rengimo, visų 

pirma formos ir turinio, reikalavimai. Naujausią informaciją galima rasti Europos Komisijos 

arba ECHA interneto svetainėse, jų nuorodos pateiktos toliau. 

REACH: 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm  

http://echa.europa.eu/reach_en.asp 

Klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas: 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/classification-labelling/index_en.htm 

http://echa.europa.eu/clp/clp_help_en.asp 

SDL reikia pateikti oficialia valstybės narės arba valstybių narių, kurioje (-ose) cheminė 

medžiaga arba mišinys pateikiami rinkai, kalba, jei atitinkamoje valstybėje narėje arba 

valstybėse narėse nenustatyta kitaip. SDL būtina atnaujinti, jei gaunama nauja informacija apie 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:133:0001:0043:LT:PDF
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm
http://echa.europa.eu/reach_en.asp
http://echa.europa.eu/reach_en.asp
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/classification-labelling/index_en.htm
http://echa.europa.eu/clp/clp_help_en.asp
http://echa.europa.eu/clp/clp_help_en.asp
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pavojingumą arba nauja informacija, nuo kurios gali priklausyti rizikos valdymo priemonės, 

autorizacija ar atsisakymas ją suteikti arba apribojimo nustatymas. Informaciją tolesniems 

naudotojams galima rasti interneto svetainėje 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_en.pdf?vers=29_01_08. 

Gamintojai turi žinoti, kad pagal Žaislų saugos direktyvą yra privaloma turėti SDL, tačiau 

dažnai vietoj SDL jie gauna medžiagų saugos duomenų lapus (MSDL). Vis dėlto MSDL yra 

skirti JAV rinkai ir neatitinka Žaislų saugos direktyvos reikalavimų, nebent jie būtų parengti 

pagal REACH reglamente nustatytus reikalavimus. 

Tuo atveju, kai gamintojas perka atskiras žaliavas ir sumaišo jas taip, kad vyktų cheminė 

reakcija, reikia ypatingo atidumo. Šiuo atveju sukuriama nauja cheminė medžiaga. Taip pat 

galima sumaišyti žaliavas ir gauti mišinį. Šiais atvejais gali reikėti parengti naują SDL (iš 

pradžių pateiktų atskirų žaliavų SDL nebepakanka). 

Įsidėmėtina, kad klasifikavimas turėtų atitikti Reglamentą dėl klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo. Ta pati cheminė medžiaga gali būti įvairiai klasifikuojama, pavyzdžiui, dėl skirtingų 

priemaišų charakteristikų arba informacijos trūkumo, tačiau Reglamento dėl klasifikavimo, 

ženklinimo ir pakavimo VI priede išvardytos pavojingos cheminės medžiagos turi būti 

atitinkamai klasifikuojamos, nes ši klasifikacija nustatyta Sąjungos lygmeniu. 

Kai kurie cheminių medžiagų tiekėjai gali susirasti SDL internete ir tvirtinti, kad šie SDL tinka 

jų produktams, nors jie gali būti netinkami cheminei medžiagai, kuriai norima juos priskirti; 

kitu atveju SDL gali būti tinkami, bet saugomi juos parengusio tiekėjo intelektinės nuosavybės 

teisių. Todėl gamintojams svarbu suprasti, kad reikia bendradarbiauti su atsakingais tiekėjais, 

kurie teikia tikslią ir reikiamą informaciją. 

Toliau nurodyti atvejai, kuriais žaislų gamintojai privalo iš savo tiekėjų gauti SDL. 

3.3.1. Cheminės medžiagos arba mišiniai, kurių SDL yra privalomi 

Kaip nustatyta REACH reglamente, cheminės medžiagos arba mišinio tiekėjas pateikia tos 

cheminės medžiagos arba mišinio gavėjui pagal to paties reglamento II priedą parengtą SDL: 

 kai cheminė medžiaga arba mišinys atitinka klasifikavimo pagal pavojingumą kriterijus, 

kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo; arba 

 kai cheminė medžiaga yra patvari, bioakumuliacinė ir toksiška (PBT) arba labai patvari 

ir didelės bioakumuliacijos (vPvB) pagal REACH reglamento XIII priede nustatytus 

kriterijus; arba 

 kai cheminė medžiaga dėl kitų priežasčių yra įtraukta į cheminių medžiagų autorizacijos 

kandidatinį sąrašą (labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos, SVHC) 

pagal REACH reglamento 59 straipsnio 1 dalį. 

3.3.2. Mišiniai, kurių SDL privaloma pateikti, kai to prašo gavėjas 

Mišinio tiekėjas pateikia SDL jo prašančiam gavėjui, kai mišinys neatitinka klasifikavimo pagal 

pavojingumą kriterijų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1272/2008 I ir II antraštinėse dalyse, bet 

jo sudėtyje yra: 

http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_en.pdf?vers=29_01_08.
http://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/du_en.pdf?vers=29_01_08.
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 bent viena cheminė medžiaga, pavojinga žmonių sveikatai arba aplinkai, kurios 

individuali koncentracija yra ≥ 1 % masės (nedujiniuose mišiniuose) arba ≥ 0,2 % tūrio 

(dujiniuose mišiniuose); arba 

 bent viena cheminė medžiaga, kuri yra 2 kategorijos kancerogeninė arba 1A, 1B ir 2 

kategorijos toksiškai veikianti reprodukciją, 1 kategorijos odą jautrinanti, 1 kategorijos 

kvėpavimo takus jautrinanti ar poveikį laktacijai arba vaikui per motinos pieną turinti 

medžiaga ar PBT ar vPvB medžiaga arba dėl kitų priežasčių į autorizacijos kandidatinį 

sąrašą įtraukta cheminė medžiaga, kurios individuali koncentracija yra ≥ 0,1 % masės 

(nedujiniuose mišiniuose); arba 

 cheminė medžiaga, kurios poveikio darbo aplinkoje ribinės vertės yra nustatytos 

Sąjungoje. 

3.3.3. Išimtiniai SDL pateikimo atvejai 

SDL taip pat privaloma pateikti išimtiniais atvejais, kurie išvardyti Reglamento 

(EB) Nr. 1272/2008 I priedo 1.3 punkte. 

3.3.4. Cheminės medžiagos arba mišiniai, kurių SDL pateikti nereikia 

SDL pateikti nereikia, kai apie plačiajai visuomenei siūlomas arba parduodamas pavojingas 

chemines medžiagas ar mišinius pakanka informacijos, kad jų naudotojai galėtų imtis būtinų 

priemonių žmonių sveikatos apsaugai, saugai ir aplinkos apsaugai užtikrinti, nebent tolesnis 

naudotojas arba platintojas prašo pateikti SDL. 

Pastaba. Žinoma, SDL taip pat nereikia pateikti tais atvejais, kurie neminimi šio dokumento 

3.3.1, 3.3.2 arba 3.3.3 skirsnyje. 3.3.4 skirsnis taikomas tik 3.3.1, 3.3.2 arba 3.3.3 skirsnyje 

aprašytais atvejais, kai pakanka informacijos. 

3.3.5. Žaislų, kurių SDL gali reikėti, pavyzdžiai 

Plakatams skirti dažai gaminami iš įvairių medžiagų ir cheminių medžiagų. Tačiau 
paruoštam tokių dažų mišiniui reikia atskiro SDL, jei jis atitinka šio dokumento 3.3.1, 
3.3.2 arba 3.3.3 skirsnyje nustatytus kriterijus. Plakatams skirtų dažų sudėties 
pavyzdys: miltai, vanduo, temperos dažų milteliai, skystas krakmolas ir skystas 
ploviklis.   
 

 
 

 

4. Taikytos atitikties vertinimo procedūros aprašymas 

Atitikties vertinimo procedūros pagrindinis tikslas yra patvirtinti valdžios institucijoms, kad 

pateikiami rinkai žaislai atitinka Žaislų saugos direktyvoje nustatytus reikalavimus, visų pirma 

dėl žaislų naudotojų ir kitų asmenų sveikatos bei saugos. Žaislo atitiktis vertinama prieš 
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pateikiant jį rinkai; taip siekiama įrodyti, kad žaislas atitinka visus jam taikomus teisės aktų 

reikalavimus. Atitiktis vertinama po Žaislų saugos direktyvoje nustatytų techninių procedūrų, 

kurios apima projektavimo ir gamybos etapus. Atitikties vertinimas yra išimtinė gamintojo 

pareiga, tačiau kai kurias atitikties vertinimo procedūros dalis gali atlikti įgaliotasis atstovas. 

Importuotojai privalo įsitikinti, kad gamintojas atliko reikiamą atitikties vertinimo procedūrą. 

Atitikties vertinimo procedūros susideda iš vieno ar dviejų atitikties vertinimo modulių. 

Atitikties vertinimo procedūra apima projektavimo ir gamybos etapus, o modulis gali būti 

skirtas kuriam nors iš šių dviejų etapų (šiuo atveju atitikties vertinimo procedūra susideda iš 

dvejų modulių) arba abiem etapams (šiuo atveju atitikties vertinimo procedūrą sudaro vienas 

modulis). 

Pagal Žaislų saugos direktyvą gamintojai, siekdami įrodyti, kad žaislas atitinka Žaislų saugos 

direktyvos reikalavimus, gali rinktis vieną iš dviejų galimų atitikties vertinimo procedūrų 

(savarankišką atitikties vertinimą arba trečiosios šalies patvirtinimą). Gamintojas techniniuose 

dokumentuose turi nurodyti, kuri atitikties vertinimo procedūra – savarankiškas atitikties 

vertinimas ar trečiosios šalies patvirtinimas – atlikta, ir paaiškinti savo pasirinkimą. Ten pat 

nurodomi darnieji standartai, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje ir kurių gamintojas laikėsi visapusiškai arba iš dalies, ir aprašoma, kokie sprendimai 

priimti siekiant atitikti Žaislų saugos direktyvos reikalavimus, jei nebuvo taikomi darnieji 

standartai, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Pastaba. Šie išvardyti standartai, kuriuos atitinka žaislas, yra tie patys standartai, kurie nurodyti 

atitikties deklaracijoje. 
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4.1. Galimas pavyzdys 

ĮMONĖ:     ŽAISLO ATVAIZDAS 

GAMINIO 

PAVADINIMAS:           

GAMINIO IDENTIFIKACINIS NR.:       

GAMINIO APRAŠYMAS:         

         

Savarankiškas atitikties vertinimas    

Taikyti darnieji standartai, 

kurių nuorodos paskelbtos 

Oficialiajame leidinyje:      

EN 71-1:20xx (+ Ay:20xx)      

EN 71-2:20xx (+ Ay:20xx)      

EN 71-3:20xx (+ Ay:20xx)      

EN 71-4:20xx (+ Ay:20xx)      

EN 71-5:20xx (+ Ay:20xx)      

EN 71-7:20xx (+ Ay:20xx)      

EN 71-8:20xx (+ Ay:20xx)      

EN 62115:20xx (+ Ay:20xx)      

Kiti standartai:        

         

         

Trečiosios šalies 

patvirtinimas:  Pagrindimas:   

Notifikuotoji 

įstaiga: 

 

Taikyta gamybos 

vidaus kontrolė:       

         

         

         

Patvirtino:       

Data:             

  

„y“ – pakeitimo numeris. 

„xx“ – metai. 

Eilutėje „Pagrindimas“ reikia paaiškinti, kodėl pasirinktas trečiosios šalies patvirtinimas. 

4.2. Savarankiškas atitikties vertinimas arba savitikra (A modulis) 

„Savarankiškas atitikties vertinimas arba savitikra“: gamintojas taiko darniuosius standartus, 

kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir į kuriuos įtraukti visi 

atitinkami saugos reikalavimai, ir atlieka gamybos vidaus kontrolės procedūrą (A modulis). 

Pagal šį modulį notifikuotosios įstaigos dalyvavimas neprivalomas, tačiau gamintojas gali 

naudotis išorės subjektų paslaugomis. 



 

33 

4.2.1. A modulis 

A modulis apima projektavimo ir gamybos etapą. Gamintojas savarankiškai užtikrina žaislo 

atitiktį Žaislų saugos direktyvos reikalavimams ir įrodo, kad kiti gaminiai yra ne mažiau 

saugūs. Jei žaislas projektuojamas arba gaminamas pagal subrangos sutartis, gamintojas vis tiek 

atsako už tai, kad būtų atliktas abiejų etapų atitikties vertinimas. 

Projektavimo etape gamintojas: 

 nustato taikytinus reikalavimus; 

 atlieka tinkamą rizikos analizę ir vertinimą. 

Gamybos etape gamintojas: 

 visomis reikiamomis priemonėmis užtikrina gaminių atitiktį taikytiniems teisės aktams 

gamybos procese; 

 atlieka išsamius bandymus ir kontrolę; 

 prižiūri, kad gaminiai atitiktų reikalavimus. 

Gamintojas pagal A modulį taiko darniuosius standartus, kurių nuorodos paskelbtos 

Oficialiajame leidinyje ir kurie apima visus susijusius saugos reikalavimus. Šie standartai turi 

atitikti tuos, kurie išvardyti AD „Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos arba 

specifikacijų, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis, nuorodos“ (žr. 5.1.6 skirsnį). Gamintojas 

privalo pateikti įrodymą, kad jis laikosi darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos 

Oficialiajame leidinyje. Daugeliu atvejų jis tai padaro pateikdamas bandymų ataskaitas pagal 

darniuosius standartus, kurių nuorodos paskelbtos Oficialiajame leidinyje. Vis dėlto gamintojo 

bandymų ataskaitos gali būti parengtos ir pagal ankstesnę tam tikro standarto redakciją, tačiau 

tokiu atveju jis kartu su šiomis bandymų ataskaitomis privalo turėti ir kitus dokumentus, 

patvirtinančius, kad jis atitinka ir naujausioje to darniojo standarto, kurio nuoroda paskelbta 

Oficialiajame leidinyje, redakcijoje pateiktus atnaujintus reikalavimus. Tai gali būti vidaus 

bandymo ataskaita, atitikties protokolas ar bet koks kitas dokumentas, kuriame aiškiai 

patvirtinta atitiktis reikalavimams. Turi būti padaryta bendra išvada, jog šis dokumentas 

patvirtina žaislo atitiktį darniesiems standartams, kurių nuorodos paskelbtos Oficialiajame 

leidinyje. 

Su EN 71-1 „Mechaninės ir fizinės savybės“ susijęs pavyzdys (taip pat žr. 5.1.6 ir 5.2 

skirsnius): AD turi būti pateikiamos nuorodos į susijusius taikytus darniuosius standartus arba 

nuorodos į specifikacijas, pagal kurias buvo deklaruota atitiktis. Gamintojas pateikia deklaraciją 

laikydamasis atitikties vertinimo procedūros pagal A modulį, todėl jis turi taikyti darniuosius 

standartus, kurių nuorodos paskelbtos Oficialiajame leidinyje ir kurie apima visus susijusius 

saugos reikalavimus, todėl jis nurodys, pavyzdžiui, EN 71-1:2011+A3:2014
4
. Kaip įrodymus, 

kad žaislai atitinka šį standartą, jis gali pateikti bandymų ataskaitas, parengtas pagal EN 71-

1:2011+A3:2014, arba bandymų ataskaitas pagal ankstesnę redakciją, pavyzdžiui, EN 71-

1:2011, KARTU SU ataskaita, protokolu ar apžvalginiu dokumentu, patvirtinančiu gamintojo 

                                                 

4
  Šios techninių dokumentų gairių 1.4 redakcijos rašymo metu EN 71-1:2011+A3:2014 yra naujausia EN 71-1 redakcija, 

kurios nuoroda paskelbta Oficialiajame leidinyje. Tačiau atkreipkite dėmesį į tai, kad CEN paskelbė naują EN 71-1:2014 

redakciją, kurioje pateikiamas identiškas techninis turinys. 
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atitiktį toms EN 71-1:2011+A3:2014 nuostatoms, kurios skiriasi nuo EN 71-1:2011 redakcijoje 

pateiktų nuostatų. Šiuo konkrečiu atveju gamintojas turės dokumentais įrodyti, pavyzdžiui, kad 

jo žaislai atitinka pakeistus reikalavimus, taikomus žaislams, kurie aiškiai suprojektuoti skleisti 

garsą, nes jie skiriasi nuo tų, kurie buvo nustatyti EN 71-1:2011 redakcijoje. 

Nenustatyta, kaip gamintojas turi užtikrinti gamybos vidaus kontrolę. Jei rinkos priežiūros 

institucijos rinkoje aptinka reikalavimų neatitinkančių žaislų ir dėl to reikėtų susigrąžinti žaislą, 

gamintojo pareiga yra įrodyti, kad tai yra pavienis atvejis. Jei gamintojas negali to įrodyti, jis 

privalo susigrąžinti atitinkamą žaislą. Tačiau, jei gamintojas geba įrodyti, kad reikalavimų 

neatitinka tik tam tikra gamybos partija arba siunta, jis gali susigrąžinti tik atitinkamą partiją 

arba siuntą, jei tą partiją arba siuntą įmanoma atsekti. 

4.3. Trečiosios šalies patvirtinimas (B + C moduliai) 

„Trečiosios šalies patvirtinimas“: gamintojas pateikia žaislo modelį notifikuotajai įstaigai EB 

tipo tyrimui atlikti (B modulis – trečiųjų šalių atitikties vertinimas) ir taiko gamybos vidaus 

kontrole pagrįstą atitikties tipui procedūrą (C modulis). 

Trečiosios šalies patvirtinimo reikia šiais atvejais: 

a) kai nėra darniųjų standartų, kurių nuorodos numeris paskelbtas Oficialiajame leidinyje ir 

kurie apima visus susijusius žaislo saugos reikalavimus; 

b) kai a punkte nurodyti darnieji standartai yra, tačiau gamintojas jų netaikė arba taikė juos tik 

iš dalies; 

c) kai a punkte nurodyti darnieji standartai arba bet kuris iš standartų paskelbti su apribojimu; 

d) kai gamintojas mano, kad dėl žaislo pobūdžio, projekto, konstrukcijos ar paskirties yra 

būtina pateikti žaislą trečiajai šaliai patvirtinti. 

Darniuosius standartus, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir 

jų apribojimus galima rasti Komisijos interneto svetainėje 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-

standards/toys/index_en.htm. 

Notifikuotosios įstaigos parengė dokumentą, kuriame išvardytos EB tipo tyrimui pateiktų žaislų 

kategorijos ir nurodoma, kurių rūšių žaislų EB tipo tyrimo atlikti nebereikia, bet kurie anksčiau 

buvo pateikti EB tipo tyrimui atlikti. Šis dokumentas reguliariai atnaujinamas, todėl prašom 

sekti naujausius pakeitimus 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm. 

4.3.1. B modulis 

B modulis apima tik projektavimo etapą. EB tipo tyrimas yra dalis atitikties vertinimo 

procedūros, kai notifikuotoji įstaiga tiria techninį gaminio projektą ir tikrina, ar techninis 

gaminio projektas atitinka Žaislų saugos direktyvos reikalavimus, bei tai patvirtina, išduodama 

EB tipo tyrimo sertifikatą. B modulis visada taikomas po kitų modulių, pagal kuriuos 

patvirtinama gaminių atitiktis patvirtintam EB tipui. Žaislams šiuo atveju taikomas C modulis. 

EB tipo tyrimas gali būti atliktas bet kuriuo iš toliau nurodytų būdų: 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
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 numatomos produkcijos tipinio pavyzdžio, paimto iš gatavų žaislų (produkcijos rūšies), 

tyrimas; 

 žaislo atitikties techniniam projektui vertinimas atliekant techninių dokumentų ir 

patvirtinamųjų duomenų tyrimą ir numatomos produkcijos tipinio pavyzdžio arba 

vienos ar daugiau svarbių žaislo dalių tyrimas (produkcijos rūšies ir projekto tipo 

derinimas); 

 žaislo atitikties techniniam projektui vertinimas, atliekant techninių dokumentų ir 

patvirtinamųjų duomenų tyrimą, bet neatliekant pavyzdžio tyrimo (projekto tipas). 

Pastaba. Kadangi B modulis apima tik projektavimo etapą, gamintojas šiame proceso etape 

jokios atitikties deklaracijos nerengia. 

4.3.2. C modulis 

C modulis apima tik gamybos etapą ir taikomas po B modulio. Gamintojas pats užtikrina, kad 

žaislai atitiktų EB tipo tyrimo sertifikate aprašytą tipą ir taikomus atitinkamo teisės akto 

reikalavimus. Šį modulį su A moduliu sieja tai, kad gamintojas savarankiškai užtikrina savo 

gaminių atitiktį reikalavimams, tačiau pagal C modulį ši atitiktis sutikrinama su patvirtintu EB 

tipu pagal B modulį. Pagal C modulį notifikuotosios įstaigos dalyvavimas neprivalomas, tačiau 

gamintojas gali naudotis išorės subjektų paslaugomis. 

Nenustatyta, kaip gamintojas turi užtikrinti gamybos vidaus kontrolę. Jei rinkos priežiūros 

institucijos rinkoje aptinka reikalavimų neatitinkančių žaislų ir dėl to reikėtų susigrąžinti žaislą, 

gamintojo pareiga yra įrodyti, kad tai yra pavienis atvejis. Jei gamintojas negali to įrodyti, jis 

privalo susigrąžinti atitinkamą žaislą. Tačiau, jei gamintojas geba įrodyti, kad reikalavimų 

neatitinka tik tam tikra gamybos partija arba siunta, jis gali susigrąžinti tik atitinkamą partiją 

arba siuntą, jei tą partiją arba siuntą įmanoma atsekti. 

5. EB atitikties deklaracija (AD) 

Žaislų saugos direktyvoje nustatyta, kad gamintojas (arba jo įgaliotasis atstovas), pateikdamas 

rinkai žaislą, privalo parengti jo EB atitikties deklaraciją. Šioje EB AD patvirtinama, kad 

žaislas atitinka pagrindinius Žaislų saugos direktyvos reikalavimus. 

EB AD būtina saugoti dešimt metų nuo žaislo pateikimo rinkai. Už tai atsako gamintojas arba 

jo įgaliotasis atstovas, taip pat importuotojas
5
. Tiekėjas, gavęs rinkos priežiūros institucijų 

pagrįstą prašymą, privalo pateikti joms AD. 

Žaislas pateikiamas ES rinkai tada, kai jis pirmą kartą pradedamas tiekti tai rinkai. Laikoma, 

kad tai vyksta užbaigus žaislo, kurį ketinama platinti arba naudoti ES rinkoje, gamybos etapą, o 

jei žaislai pagaminti ne ES – tuo metu, kai žaislai fiziškai įvežami į ES teritoriją ir išleidžiami į 

laisvą apyvartą. Be to, pagal pateikimo rinkai sampratą turima omenyje kiekvienas konkretus 

žaislas, o ne žaislų rūšis, ir jo vienetinė arba serijinė gamyba. Gamintojas arba gamintojo 

įgaliotasis atstovas perduoda žaislą importuotojui arba už žaislo platinimą ES rinkoje 

atsakingam asmeniui. Gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas taip pat gali tiesiogiai perduoti 

                                                 

5
 Importuotojas privalo tik saugoti AD kopiją. 
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žaislą galutiniam vartotojui arba naudotojui. Laikoma, kad žaislas yra perduotas tada, kai jis 

fiziškai perduodamas arba perleidžiama jo nuosavybė. Šis perdavimas gali vykti už tam tikrą 

atlygį arba nemokamai
6
 ir būti pagrįstas bet kokio pobūdžio teisės aktais. Todėl laikoma, kad 

žaislas perduotas, pavyzdžiui, vykstant prekybai, pagal paskolą, nuomos ar išperkamosios 

nuomos sutartį, žaislas taip pat gali būti padovanotas. Gaminys nelaikomas pateiktu rinkai, kai 

jis: 

 trečiojoje valstybėje gamintojo perduodamas įgaliotajam atstovui; 

 perduodamas gamintojui, kad šis galėtų imtis tolesnių priemonių (pavyzdžiui, surinkti, 

supakuoti, apdoroti arba paženklinti gaminį); 

 (dar) neišleistas iš muitinės į laisvą apyvartą arba jam taikoma kita muitinės procedūra 

(pavyzdžiui, tranzitas, sandėliavimas ar laikinas importavimas) arba jis yra laisvojoje 

zonoje; 

 pagamintas valstybėje narėje siekiant eksportuoti jį į trečiąją valstybę; 

 priskiriamas prie gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo atsargų, kai gaminys dar 

netiekiamas rinkai, nebent galiojančiose direktyvose nustatyta kitaip. 

Žaislas, įtrauktas į prekybos katalogą arba parduodamas elektroninės prekybos būdu, 

nelaikomas pateiktu ES rinkai, kol jis iš tiesų nepradedamas pirmą kartą tiekti rinkai. Siekiant 

laikytis klaidinančios reklamos uždraudimo taisyklių ir principų, kai ES rinkai skirtas žaislas 

neatitinka reikalavimų, reikėtų tai aiškiai nurodyti. 

Žaislų saugos direktyvoje nustatyta tik tiek, kad privaloma pateikti AD; jos nebūtina pateikti 

kartu su žaislu. Gamintojai gali platinti AD arba viešai jas skelbti internete. 

  

5.1. AD struktūra 

EB AD turinys nustatytas Žaislų saugos direktyvos III priede, o atitinkami moduliai – 

Sprendimo Nr. 768/2008/EB II priede. 

5.1.1. Nr. … (unikalus žaislo (-ų) identifikacinis numeris) 

Reikia nurodyti unikalų žaislo identifikacinį numerį, nuo kurio priklauso to žaislo 

atsekamumas. 

Ši informacija reikalinga, kad gamintojas ir rinkos priežiūros institucijos galėtų 

nedviprasmiškai atpažinti deklaracijoje nurodytą žaislą. 

5.1.2. Gamintojo arba jo įgaliotojo atstovo pavadinimas ir adresas 

Reikia nurodyti gamintojo arba įgaliotojo atstovo adresą (žr. ŽSD aiškinamąsias gaires) 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm. 

                                                 

6
 Perdavimas (už atlygį arba nemokamai) visada yra komercinės veiklos dalis. 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
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Šis adresas – tai gamintojo (įgaliotojo atstovo) pašto adresas, kuriuo galima su juo susisiekti. 

Adresą paprastai sudaro gatvės pavadinimas ir namo numeris arba pašto dėžutės numeris, pašto 

kodas ir miesto pavadinimas. 

5.1.3. „Ši atitikties deklaracija išduota tik gamintojo atsakomybe:“ 

Reikia įrašyti gamintojo pavadinimą; šis punktas yra tapatus 2 punktui, jei 2 punkte 

nenurodytas įgaliotasis atstovas. 

5.1.4. Deklaracijos objektas (žaislo identifikavimas, pagal kurį jį galima atsekti). Kartu 

pateikiamas spalvotas atvaizdas, pakankamai aiškus, kad būtų galima žaislą 

identifikuoti. 

Objektas turėtų būti aiškiai apibūdintas, kad būtų galima su juo susieti atitikties deklaraciją. 

Šiame punkte pateikiamas žaislo aprašymas (t. y. dydžiai, spalvos ir t. t.) ir pridedamas didelės 

skiriamosios gebos spalvotas žaislo atvaizdas. Atvaizdas turėtų būti pakankamai detalus, kad iš 

jo būtų galima patikimai atpažinti žaislą. 

5.1.5. „4 punkte aprašytas deklaracijos objektas atitinka susijusius ES derinimo teisės 

aktus:“ 

Šiame punkte pateikiama nuoroda į Žaislų saugos direktyvą 2009/48/EB ir kitus taikytinus ES 

derinimo teisės aktus, kuriuos atitinka žaislas. Kiti atitinkami ES derinimo teisės aktai – 

vadinamosios naujojo požiūrio direktyvos dėl ženklinimo ženklu CE, pavyzdžiui, žaislams, 

kuriuose naudojama elektros energija, taikoma Elektromagnetinio suderinamumo direktyva ir 

Pavojingų medžiagų apribojimo direktyva ir t. t. Kai gaminiui taikomos kelios naujojo požiūrio 

direktyvos, gamintojas (arba įgaliotasis atstovas) iš esmės turi pateikti visas deklaracijas 

viename dokumente. Tačiau tai neįmanoma, jei direktyvoje yra nustatyta konkreti deklaracijos 

forma. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm  

Kitos direktyvos, kurių reikalavimus atitinka žaislas, gali būti nurodytos 8 punkte (papildoma 

informacija). Tačiau tai neįmanoma, jei tose direktyvose yra nustatyta konkreti deklaracijos 

forma. 

5.1.6. Susijusių taikytų darniųjų standartų nuorodos arba specifikacijų, pagal kurias buvo 

deklaruota atitiktis, nuorodos 

Šiame punkte, kai tinka, pateikiamos susijusių darniųjų standartų pagal Žaislų saugos direktyvą 

2009/48/EB ir, kai tinka, kitus atitinkamus derinamuosius ES teisės aktus, kuriuos atitinka 

žaislas, nuorodos. Kai tinka, konkrečiai surašomi darnieji standartai, kurių nuorodos paskelbtos 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje pagal ŽSD (EN 71-z:20xx + Ay:20xx serija ir 

EN 62115:20xx + Ay:20xx). Reikėtų nurodyti kiekvieno standarto konkrečią versiją, taip pat, 

jei taikomas ne visas standartas – atitinkamus straipsnius arba dalis. 

Pagal A modulį gamintojai privalo surašyti taikomus darniuosius standartus, kurių nuorodos 

paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Apie tai, kaip įrodyti atitiktį šiems 

taikomiems darniesiems standartams, kurių nuorodos paskelbtos Oficialiajame leidinyje, 

rašoma šių gairių 4.2.1 skirsnyje „A modulis“. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/new-legislative-framework/index_en.htm
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Pagal B + C modulius gamintojai turi išvardyti visus taikomus darniuosius standartus arba 

gamintojas gali nurodyti kitus techninius dokumentus, pagal kuriuos suprojektuotas ir 

sukonstruotas žaislas. Įsidėmėtina, kad taikant tokius dokumentus nedarytina prielaida, kad 

žaislas atitinka reikalavimus. 

Kai EB atitikties deklaracijoje pateikiama darniojo standarto nuoroda, rinkos priežiūros 

institucijos gali daryti prielaidą, kad gamintojas atitiko visas tame standarte nustatytas 

specifikacijas. Jeigu gamintojas netaikė visų darniojo standarto specifikacijų, jis vis tiek gali 

pateikti standarto nuorodą EB atitikties deklaracijoje, bet tokiu atveju jis privalo nurodyti, 

kurias tame standarte nustatytas specifikacijas taikė. 

Kitus standartus, kurie yra nesuderinti arba kurių nuorodos nepaskelbtos nei pagal vieną iš 

išvardytų direktyvų, reglamentų ir specifikacijų, galima nurodyti 8 punkte „papildoma 

informacija“, jeigu žaislas atitinka jų taikomus reikalavimus. 

5.1.7. „Jei taikytina, notifikuotoji įstaiga (pavadinimas, numeris) atliko (dalyvavimo 

procese aprašymas) ir išdavė sertifikatą:“ 

Jei atliktas žaislo EB tipo tyrimas, šiame punkte pateikiami notifikuotosios įstaigos duomenys. 

Šis punktas pildomas tik jei gamintojas taikė trečiosios šalies patvirtinimo procedūrą. 

5.1.8. „Papildoma informacija:“ 

Šiame punkte įrašoma bet kokia papildoma informacija, kurią nori pateikti gamintojas. 

Už ką ir kieno vardu pasirašyta: 

(išdavimo vieta ir data) 

(pavardė, pareigos) (parašas) 

Deklaracijos parengimo vieta ir data nurodomos, kaip tai yra įprasta pasirašytame teisiniame 

dokumente. Vieta paprastai yra miestas, kuriame yra gamintojui arba įgaliotajam atstovui 

priklausančios patalpos. Kadangi EB atitikties deklaraciją privaloma parengti prieš pateikiant 

žaislą rinkai, joje nurodyta data turi būti ne vėlesnė už žaislo pateikimo rinkai datą. Kartu su 

parašu būtina nurodyti tapatybę asmens, kurį gamintojas arba gamintojo įgaliotasis atstovas 

įgaliojo parengti EB atitikties deklaraciją. Pakanka nurodyti šio asmens vardą, pavardę ir 

pareigas. EB atitikties deklaraciją gali pasirašyti atitinkamos įmonės valdantysis direktorius 

arba kitas įgaliotas jos atstovas. 

5.2. AD atnaujinimas 

AD skelbiama, kad žaislas atitinka pagrindinius direktyvos reikalavimus. Tačiau ŽSD nustatyta, 

kad AD būtina atnaujinti. Kyla klausimas, kokių veiksmų reikia imtis pasikeitus „visuotinai 

pripažįstamam technikos lygiui“. 

Paskelbti pakeistą darnųjį standartą – vienas iš būdų pripažinti, kad pasikeitė visuotinai 

pripažįstamas technikos lygis: šiuo atveju gamintojas nustato, ar su reikalavimais siejamas 

technikos lygis pasikeitė, ir jei taip, tai kokiais atžvilgiais. 

Jei pakeistas standartas netaikomas atitinkamam žaislui, to žaislo AD lieka galioti. Gamintojas 

gali pranešti apie savo atliktą vertinimą atskirame dokumente. Pavyzdžiui, kai buvo priimtas 

standarto EN 71-1:2011 dalinis pakeitimas A2:2013, kuriuo nustatyti nauji reikalavimai 
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žaislams, kurie aiškiai suprojektuoti skleisti garsą, gamintojams nereikėjo pakeisti žaislų, 

kuriuose aiškiai nėra funkcijų, aiškiai suprojektuotų skleisti garsą, AD, ir savo vertinimą jie 

galėjo aprašyti ir kompetentingoms institucijoms pateikti atskirame dokumente. 

Tais atvejais, kai pradinės žaislui taikytos specifikacijos ir vertinimo kriterijai nebeužtikrina, 

kad jis atitiktų esamą technikos lygį, AD nustoja galioti ir reikia imtis tolesnių veiksmų. 

Nustačius pagrįstus pereinamuosius laikotarpius ir informuojant apie naujausius pokyčius, 

tikimasi, kad gamintojui pakaks laiko atlikti būtiną pakartotinį vertinimą, kad vienas taikomas 

specifikacijas būtų galima sklandžiai pakeisti kitomis. 

Tačiau reikia pažymėti, kad parengta nauja AD neturės grįžtamojo poveikio, taigi neturės 

poveikio gaminiams, kurie buvo pateikti rinkai, kai gamintojas turėjo reikiamą galiojančią AD. 

Tai reiškia, kad jeigu gamintojas pateikė rinkai gaminį (kaip tai suprantama pagal „pateikimo 

rinkai“ apibrėžtį) su galiojančia AD, tas gaminys gali likti rinkoje. Tačiau jeigu reikia atnaujinti 

AD (dėl standartų pakeitimų ar kitų priežasčių), rinkai pateikiamų naujų gaminių AD turi būti 

atnaujintos. Gamintojas neprivalo pašalinti iš rinkos arba susigrąžinti visų savo gaminių, kurie 

buvo pateikti rinkai su tuo metu galiojusia AD. Apie tai, kaip įrodyti atitiktį taikomiems 

darniesiems standartams, kurių nuorodos paskelbtos Oficialiajame leidinyje, rašoma šių gairių 

4.2.1 skirsnyje „A modulis“. 

5.3. AD visomis 23 kalbomis 

AD verčiama į kalbą ar kalbas, kaip reikalauja valstybė narė, kurios rinkai pateikiamas arba 

tiekiamas žaislas. 

AD visomis 23 ES valstybių narių kalbomis galima rasti Komisijos interneto svetainėje 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm. 

 

5.4. AD derinimas 

Kai kurie žaislai pateikiami kartu su tokiais pačiais, bet skirtingų dydžių žaislais, pavyzdžiui, 

rudas, išsiuvinėtas, 25, 35 ir 45 cm aukščio meškiukas arba plytelės su 2 skirtingų spalvų 

jungtimis. Skirtingus žaislus (kiekvieną su atskiru identifikaciniu numeriu ir atitinkamu 

spalvotu atvaizdu) galima nurodyti vienoje AD, jeigu jie visi atitinka tuos pačius ES suderintus 

teisės aktus ir tuos pačius standartus. 

Žaislas gali būti sudarytas iš skirtingų dalių (pavyzdžiui, lėlė, lėlės drabužėliai ir žaislinis 

elektromobilis), bet turėti vieną unikalų identifikacinį numerį. Tai reiškia, kad reikia rengti 

vieną AD, kurioje reikia nurodyti ŽSD, Pavojingų medžiagų apribojimo direktyvą bei 

Elektromagnetinio suderinamumo direktyvą ir darniuosius standartus, kurių nuorodos 

paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pavyzdžiui, EN 71-1:20xx + Ay:20xx, 

EN 71-2:20xx + Ay:20xx, EN 71-3:20xx + Ay:20xx, EN62115:20xx + Ay:20xx, ir kitus 

standartus, kurių nuorodos paskelbtos ir kuriais remiamos Pavojingų medžiagų apribojimo 

direktyva bei Elektromagnetinio suderinamumo direktyva. Tačiau gamintojas gali nuspręsti 

skirtingas žaislo dalis atskirai pateikti rinkai (kiekvieną iš jų su atskiru identifikaciniu numeriu). 

Šiuo atveju jis turės parengti bent vieną papildomą AD: viena AD turės būti skirta lėlei ir lėlės 

drabužėliams, joje turės būti pateiktas kiekvieno iš šių žaislų unikalus identifikacinis numeris, 

spalvotas atvaizdas ir nuorodos į ŽSD bei darniuosius standartus, kurių nuorodos paskelbtos 

Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pavyzdžiui, EN 71-1:20xx + Ay:20xx, EN 71-2:20xx 

+ Ay:20xx, EN 71-3:20xx + Ay:20xx. Žaislinio elektromobilio AD, kurioje nurodytos ŽSD, 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
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Pavojingų medžiagų apribojimo direktyva bei Elektromagnetinio suderinamumo direktyva ir 

remiami darnieji standartai, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje, pavyzdžiui, EN 71-1:20xx + Ay:20xx, EN 71-2:20xx + Ay:20xx, EN 71-3:20xx + 

Ay:20xx, EN62115:20xx + Ay:20xx, ir kiti standartai, kurių nuorodos paskelbtos ir kuriais 

remiamos Pavojingų medžiagų apribojimo direktyva bei Elektromagnetinio suderinamumo 

direktyva, galima pridėti prie esamos pradinės AD, nes šis žaislas atitinka tas pačias direktyvas 

ir standartus. Tai parodyta tolesnėje schemoje. 
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Schema: 

 

 

Taip 

 

Taip 

Parengiama AD (III priedas) 

Nustatomos pardavimo rinkos 

AD parengiama oficialiomis kalbomis  

 AD saugoma techniniuose dokumentuose 

Ar žaislas kurioje nors 

ES šalyje parduodamas 

kaip atskiras vienetas? 

 

EB AD nereikia 

 

Ne 

 

Į bendrą AD įtrauktų gaminių skaičius 

turėtų būti ribotas, kad nereikėtų 

dažnai keisti AD keičiantis 

gaminiams, standartams arba 

direktyvoms 

 

 

Žaislą galima įtraukti į AD, jeigu 

pateikiami jo konkretūs duomenys, kaip 

antai identifikacinis numeris, žaislo 

apibūdinimas ir spalvotas atvaizdas 

 

Reikia parengti atskirą žaislo AD arba 

įtraukti jį į bendrą suderinamų žaislų 

AD 

Ar žaislui (-ams),  

kurį (-iuos) numatoma 

įtraukti į AD, taikomi visi 

tie patys darnieji standartai 

ir tos pačios direktyvos? 

?  

Taip 

 

Ar naudinga pateikti 

bendrą AD? 

 

 

PABAIGA 

 

Ne 

Ne 
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Ne 

 

Aiškinamasis pavyzdys: 

 

A1. Parduodamas žaislų rinkinys:  viena AD 

 

Lėlė 

 

Drabužėliai 

 

Arkliukas 

 

A2. Žaislai parduodami atskirai: atskiros AD visoms 3 rinkinio dalims arba viena bendra AD  

 

 

Lėlė 

  

Drabužėliai 

  

Arkliukas 

 

 

B1. Parduodamas žaislų rinkinys: viena AD 

 

Lėlė 

 

Drabužėliai 

 

Elektromobilis 

 

 

B2. Žaislai parduodami atskirai: atskiros AD visoms 3 rinkinio dalims arba viena bendra AD lėlei bei 

drabužėliams ir atskira AD – žaisliniam elektromobiliui (taikomi skirtingi standartai) 

 

Lėlė 

  

Drabužėliai 

  

Elektromobilis 

 

Apibendrinant, pagal Žaislų saugos direktyvą privaloma parengti kiekvieno ES rinkai pateikiamo 

žaislo AD. Žaislų saugos direktyvoje nėra nuostatų, kuriomis būtų uždrausta vieną AD rengti 

keliems žaislams (bendrą deklaraciją). Tačiau, jei rengiama bendra deklaracija, visi į AD įtraukti 

žaislai turi atitikti visus tuos pačius darniuosius standartus ir teisės aktus. Draudžiama surašyti 

netaikomus darniuosius standartus ar teisės aktus ir nurodyti, kad jie „taikomi“. 



 

43 

6. Gamybos ir laikymo vietų adresai 

Gaminio gamybos ir laikymo vietų adresus reikėtų nurodyti, net jei šie adresai yra ne ES. 

Reikia nurodyti gamybos arba laikymo vietos pašto adresą. Adresą paprastai sudaro gatvės 

pavadinimas ir namo numeris arba pašto dėžutės numeris, pašto kodas ir miesto pavadinimas. 

Pastaba. Žaislų saugos direktyva taikoma tik ES rinkai pateikiamiems žaislams. Jei gamintojas 

taip pat laiko kitoms (JAV ar kt.) rinkoms skirtus žaislus, jis turi nurodyti tik ES rinkai pateikti 

skirtų žaislų laikymo adresus. 

7. Dokumentų, kuriuos gamintojas pateikė notifikuotajai įstaigai, 

kopijos 

Dokumentų, kuriuos gamintojas pateikė notifikuotajai įstaigai per EB tipo tyrimą, kopijas 

saugoti privaloma. Visų dokumentų, kurie pateikti su paraiška atlikti tyrimą, kopijų saugojimas 

laikomas gera praktika. 

Notifikuotajai įstaigai gamintojo teikiamoje paraiškoje turi būti nurodyta: 

 gamintojo pavadinimas ir adresas, taip pat, jei paraišką pateikia jo įgaliotasis atstovas, 

atstovo pavadinimas ir adresas; 

 rašytinis pareiškimas, kad tokia pat paraiška nebuvo pateikta jokiai kitai notifikuotajai 

įstaigai; 

 numatomos produkcijos tipiniai pavyzdžiai. Notifikuotoji įstaiga gali paprašyti pateikti 

daugiau pavyzdžių, jeigu jų reikia bandymų programai vykdyti; 

 techninio projekto sprendimo atitiktį patvirtinantys duomenys. Šiuose 

patvirtinamuosiuose duomenyse nurodomi visi dokumentai, kurie buvo naudojami, visų 

pirma jeigu susiję darnieji standartai ir (arba) techninės specifikacijos nebuvo 

visapusiškai taikomi. Prireikus į patvirtinamuosius duomenis įtraukiami rezultatai, gauti 

atliekant bandymus atitinkamoje gamintojo laboratorijoje arba kitoje bandymų 

laboratorijoje jo vardu ir jo atsakomybe. 

8. Bandymų ataskaitos  

Gamintojas turi atlikti kiekvieno žaislo projekto atitikties bandymus. Šių bandymų rezultatai 

turėtų būti užrašyti bandymo (-ų) ataskaitoje (-ose). Tai gali atlikti pats gamintojas arba išorės 

subjektas. Bandymų ataskaitas rekomenduojama rengti pagal standarto ISO/IEC 17025:2005 

„Tyrimų, bandymų ir kalibravimo laboratorijų kompetencijai keliami bendrieji reikalavimai“ 

5.10 straipsnį. 

Jei gamintojas atliko savarankišką atitikties vertinimą (A modulis), jis turi saugoti bandymų 

ataskaitų kopijas techniniuose dokumentuose kartu su sąrašu, kuriame nurodyti gamintojo 

taikyti darnieji standartai, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Nurodant standartus būtina įrašyti taikytų standartų paskelbimo datas. 
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Pastaba. Šiame sąraše pateikiami tie patys standartai, kurie išvardyti AD deklaracijoje. 

Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos reikiamos procedūros siekiant, kad būtų toliau 

laikomasi tolesnės (serijinės) gamybos atitikties. Reikėtų užrašyti, kokiais būdais gamintojas 

užtikrino žaislo atitiktį po to, kai buvo pakeistas žaislo projektas ar savybės arba pakeisti 

darnieji standartai. 

9. EB tipo tyrimo sertifikato kopija 

Jei gamintojas taikė B ir C modulius, jis turi techniniuose dokumentuose saugoti notifikuotajai 

įstaigai nusiųstų dokumentų kopijas ir EB tipo tyrimo sertifikato kopiją. 

Gamintojai užtikrina, kad būtų taikomos reikiamos procedūros siekiant, kad būtų toliau 

laikomasi tolesnės (serijinės) gamybos atitikties. Reikėtų užrašyti, kokiais būdais gamintojas 

užtikrino žaislo atitiktį po to, kai buvo pakeistas žaislo projektas ar savybės arba pakeisti 

darnieji standartai (pavyzdžiui, Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbti pranešimai 

apie atitikties prielaidos apribojimą). 

Notifikuotosios įstaigos parengė kelis rekomendacinius dokumentus, visų pirma rekomendaciją 

dėl EB tipo tyrimo sertifikato formos ir rekomendaciją dėl techninių dokumentų, kuriuos 

pareiškėjas pateikia pavyzdinio žaislo modelio (žaislo pavyzdžio) EB tipo tyrimui atlikti, sąrašo 

(su nurodyta data). 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm 

Pagal tikriesiems žaislų gamintojams įprastą praktiką žaislai parduodami įvairiems 

importuotojams, kurie ketina juos pateikti rinkai kaip savo pagamintus žaislus. Pagal Žaislų 

saugos direktyvą importuotojas tokioje situacijoje tampa „savo prekės ženklą naudojančiu 

gamintoju“ (angl. own-brand manufacturer) ir, be kita ko, turi parengti techninius dokumentus. 

Taigi savo prekės ženklą naudojantis gamintojas turi savo vardu pateikti paraišką EB tipo 

tyrimui atlikti ir gauti EB tipo tyrimo sertifikatą, kad žaislą būtų galima paženklinti „CE“ 

ženklu. Tikrojo žaislo gamintojo rinkoje neįmanoma atsekti. Tačiau tikrasis gamintojas 

dažniausiai turi techninius dokumentus, kuriais gali naudotis savo prekės ženklą naudojantys 

gamintojai. Savo prekės ženklą naudojančio gamintojo parduodamas žaislas yra toks pats, kaip 

ir iš pradžių pagamintas žaislas, skiriasi tik jo ženklinimas ir galbūt naudojimo instrukcijos. 

Visos kitos žaislo, paženklinto prekės ženklu, techninių dokumentų dalys gali likti nepakeistos. 

Savo prekės ženklą naudojantis gamintojas yra teisiškai įpareigotas užtikrinti, kad žaislas (-ai) 

atitiktų direktyvos reikalavimus. 

10.  Saugos vertinimas 

18 straipsnyje nustatyta aiški nauja gamintojų prievolė – atlikti saugos vertinimą. Saugos 

vertinimas – tai analizė dėl cheminio, fizinio, mechaninio pobūdžio pavojaus bei pavojaus dėl 

elektros, degumo, higienos ir radioaktyvumo, kurį gali kelti žaislas, taip pat minėtų rūšių 

pavojaus atsiradimo galimybių įvertinimas. Saugos vertinimas dažnai atliekamas prieš 

pateikiant žaislą atitikčiai vertinti, tačiau jį galima atlikti ir vėlesniame etape, tik visais atvejais 

prieš pateikiant žaislą rinkai. Kartu gamintojai gali įvertinti, kokia yra tikimybė, kad žaisle 

esama konkrečių draudžiamų ar ribojamų medžiagų. Bandymų mastas nustatomas atsižvelgiant 

į vertinimą. Bandymus reikia atlikti tik dėl tų medžiagų, kurių buvimą tiriamame žaisle galima 

pagrįstai numatyti. 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
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Šiose gairėse išskirtos kelios saugos vertinimo dalys: 

- dėl mechaninių, fizinių, degumo ir elektros keliamų pavojų, kuriems taikomi standartai; 

- dėl higienos ir radioaktyvumo pavojų, kuriems (darnieji) standartai šiuo metu netaikomi; 

- dėl cheminių pavojų, kuriems taikomi tam tikri standartai, bet rizikos vertinimas yra kitoks. 
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II DALIS. MECHANINIŲ IR FIZINIŲ PAVOJŲ, TAIP PAT 

PAVOJAUS DĖL DEGUMO IR ELEKTROS VERTINIMAS 
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1. MECHANINIAI, FIZINIAI, DEGUMO IR ELEKTROS KELIAMI PAVOJAI 

Darniaisiais standartais, kurių nuorodos pagal ŽSD paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje, siekiama kiek įmanoma sumažinti pavojus, apie kuriuos nežino žaislų naudotojai. 

Darniuosiuose standartuose, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje, nustatyti ŽSD reikalavimai dėl mechaninių ir fizinių žaislo savybių, degumo ir 

elektros naudojimo. Darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje, straipsnių ir ŽSD reikalavimų atitikmenys nurodyti kiekvieno standarto 

ZA (ZZ) priede. Kaip minėta, šiose gairėse daroma prielaida, kad ekonominės veiklos 

vykdytojai yra susipažinę su darniaisiais standartais, kurių nuorodos paskelbtos Europos 

Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

Jei žaislas atitinka darniuosius standartus, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje, daroma jo atitikties reikalavimams prielaida ir papildomo mechaninių, 

fizinių, degumo ir elektros keliamų pavojų vertinimo atlikti paprastai nereikia. Jeigu žaislai 

neatitinka šių darniųjų standartų ar juos atitinka tik iš dalies arba jeigu yra šiuose darniuosiuose 

standartuose nenumatytas pavojus, reikalingas trečiosios šalies patvirtinimas (žr. pirmesnį 

skirsnį, kuriame paaiškintos atitikties vertinimo procedūros). Tai reiškia, kad pagrindinis 

saugos vertinimo tikslas, vertinant mechaninius, fizinius, degumo ar elektros keliamus pavojus, 

yra užtikrinti, kad nebūtų šiuose darniuosiuose standartuose nenumatytų pavojų. Tai ypač 

svarbu projektuojant naujoviškus žaislus. Naujoviški žaislai – tai tokie žaislai, kurie nuo įprastų 

žaislų skiriasi projektu, medžiagomis, iš kurių jie pagaminti, arba konstrukcija ir nuo šio 

skirtumo gali priklausyti žaislo sauga. 

Saugos vertinimas apibrėžiamas kaip pavojų, kuriuos gali kelti žaislas, analizė ir tokių pavojų 

atsiradimo galimybių įvertinimas. Rizika apibrėžiama kaip tikėtinas pavojaus, dėl kurio gali 

būti patirta žala, dažnumas ir žalos laipsnis. Todėl saugos vertinimas yra tam tikra rizikos 

vertinimo atmaina. 

Saugos vertinimo tikslas – prieš pateikiant žaislą rinkai nustatyti ir kuo labiau sumažinti su juo 

siejamą riziką. Tačiau kartais neįmanoma pakankamai sumažinti visų pavojų ir lieka tam tikra 

žaislui būdinga rizika: naudojami žaislai gali pakenkti, pavyzdžiui, vaikas gali susižaloti, jeigu 

bėgdamas užkliūva už sūpynių, arba važinėdamasis riedlente gali parkristi ir susitrenkti. 

Daugeliu atvejų taip nesusižalojama, nes gamintojas projektuodamas žaislą kiek įmanoma 

sumažina pavojų arba tinkamose naudojimo instrukcijose yra paaiškinta, kaip saugiai naudoti 

žaislą. Nepaisant to, rizika susižaloti išlieka. 

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, būtina imtis įvairių priemonių prieš pateikiant žaislą rinkai. 

Pirmiausia gamintojas turi apibūdinti savo gaminį ir nustatyti jo numatytąją paskirtį bei 

numatomus naudojimo būdus, kad galėtų įvardyti gresiančius pavojus. Antrasis žingsnis yra 

patikrinti, ar šie pavojai numatyti, ar nenumatyti darniuosiuose standartuose su nuorodomis. 

Galima daryti išvadą, kad gamintojas turi pateikti žaislą EB tipo tyrimui arba kad esamiems 

pavojams taikomas darnusis standartas su nuoroda, todėl daroma gamintojo atitikties 

reikalavimams prielaida. 

Naujas saugos vertinimas atliekamas kaskart, kai keičiamas žaislo projektas, jei dėl tokių 

projekto pakeitimų atsiranda pavojų, kuriuos galima pagrįstai numatyti, ir (arba) rizikos 

veiksnių, kurių pirmiau nebuvo. Pavyzdžiui, žaislų spalvos pakeitimai nelaikomi naujomis 

pažangiomis žiniomis. Jei iš saugos vertinimo sužinoma, kad žaislas vis dar visiškai atitinka 

darniuosius standartus, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir 
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kad visi jo keliami pavojai tebėra numatyti, daroma gamintojo atitikties reikalavimams 

prielaida. Gamintojai atlikdami saugos vertinimą taip pat gali apsvarstyti, ar su žaislu siejamą 

riziką įmanoma sumažinti. Šiame procese labai naudinga atlikti rizikos vertinimą; kad ir koks 

būtų jo rezultatas (didelė, vidutinė arba maža rizika), gamintojas priima vidaus sprendimą, jei 

reikia, pakeisti žaislo projektą arba gali pateikti paraišką, norėdamas gauti trečiosios šalies 

patvirtinimą, kad žaislas yra saugus. 

 

 

 

Pradžia 

Žaislo identifikavimas (žr. 1.1) 

Naudojimo aprašymas (žr. 1.2) 

Pavojų nustatymas (žr. 1.3) 

Nustatomi taikomi 

paskelbti darnieji standartai 

Taip Ne 

Ar juose numatyti esami 

pavojai? 

Taip 

Pabaiga! 

EB tipo tyrimas 

EB tipo 

tyrimas 

Ne 

Ar visi pavojai numatyti  

paskelbtų darniųjų standartų ZA (ZZ) 

priede? 

 

Ar Oficialiajame leidinyje 

yra paskelbti pranešimai dėl 

taikomų standartų sąrašo? 

Taip 

Ne 

 
 

1.1. Žaislo apibūdinimas 

Kad būtų galima vėliau nustatyti gresiančius pavojus, gamintojai turėtų apibūdinti ir 

nedviprasmiškai identifikuoti žaislą. 
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Į žaislo apibūdinimą įeina brėžiniai ir schemos, žaislo atvaizdas, pakuotė ir ženklai (kai tinka). 

Naudojimo instrukcijose taip pat galima pateikti mažinant susijusius pavojus svarbią 

informaciją, pavyzdžiui, dėl asmeninių saugos priemonių (ASP) naudojimo. Pavyzdys – ant 

riedlentės užrašytas įspėjimas naudotis ASP. 

1.2. Naudojimas 

Tolesniame etape, kad būtų galima nustatyti gresiančius pavojus, gamintojas turėtų nurodyti 

žaislo naudojimo būdą. 

Reikėtų apsvarstyti veiksnius, susijusius su žaislo naudotojais, ir kokiomis sąlygomis tas žaislas 

skirtas naudoti. Rizikos dydis gali labai priklausyti nuo naudotojo gebėjimų bei elgesio ir nuo 

paties naudojimo. Taip pat reikia atsižvelgti į numatomus žaislo naudojimo būdus. Žaislai 

dažnai naudojami kitaip, negu numatyta, ypač (vyresnių arba jaunesnių) vaikų. Taip pat svarbi 

žaislo naudojimo aplinka – ne tik tai, ar žaislas naudojamas patalpose, ar lauke, bet ir 

suaugusiųjų priežiūra arba jos nebuvimas. 

Taip pat reikėtų atsižvelgti į žmones, kurie patys nesinaudoja žaislu, bet gali nukentėti būdami 

šalia žaislo naudotojo (tretieji asmenys). 

1.2.1. Numanomas naudotojas 

Numanomas gaminio naudotojas gali nesunkiai naudoti gaminį, nes deramai paiso visų jo 

naudojimo instrukcijų arba ilgą laiką naudoja tokį gaminį, todėl žino, ką su juo daryti ir kaip 

juo naudotis, taip pat žino apie bet kokius akivaizdžius arba numanomus pavojus. Tokiais 

atvejais gaminys gali nekelti pavojaus ir su juo susijusi rizika gali būti minimali. 

Su gaminiu susijusi rizika gali priklausyti nuo vartotojo kultūrinės aplinkos ir nuo to, kaip tas 

gaminys naudojamas jo šalyje. Gamintojai, pateikdami rinkai naują gaminį, turi visų pirma 

atsižvelgti į tokius kultūrų skirtumus, siekdami užtikrinti, kad tą gaminį būtų galima iš tiesų 

naudoti saugiai. 

1.2.2. Pažeidžiami vartotojai 

Galima išskirti kelias pažeidžiamų vartotojų kategorijas: 0–36 mėnesių amžiaus vaikai, vaikai 

nuo 36 mėnesių, vaikai iki 8 metų, 8–14 metų vaikai. Jie visi menkiau geba atpažinti pavojų: 

pavyzdžiui, vaikas, palietęs karštą paviršių, karštį pajunta tik po maždaug 8 sekundžių (ir per tą 

laiką nusidegina), o suaugusieji karštį pajunta iškart. 

Pažeidžiamiems vartotojams taip pat gali būti sunku paisyti įspėjamųjų ženklų arba jiems gali 

būti ypač sunku naudotis gaminiu, kuriuo jie iki tol niekada nesinaudojo. Jų konkretus elgesys 

taip pat gali būti pavojingas: pavyzdžiui, maži vaikai šliaužioja ir kiša daiktus į burną. 

Be to, vartotojai, kurie paprastai nėra pažeidžiami, gali tokiais tapti konkrečiose situacijose, 

pavyzdžiui, kai naudojimo instrukcijos arba įspėjimai ant gaminio yra užrašyti vartotojui 

nesuprantama užsienio kalba. 

1.2.3. Numatytoji paskirtis ir pagrįstai numatomas naudojimas 

Vartotojai gali naudoti gaminį ne pagal jo numatytąją paskirtį, nepaisant to, kad naudojimo 

instrukcijos yra aiškios ir jose nurodyti galimi pavojai. Todėl, taip pat dėl to, kad įspėjimai gali 

būti nepakankamai veiksmingi, būtina atsižvelgti į kitus nei numatytoji paskirtis gaminio 

naudojimo būdus. Tai yra gamintojui itin svarbus klausimas, nes gamintojas privalo užtikrinti, 
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kad jo gaminį būtų saugu naudoti bet kokiomis sąlygomis, kurias galima pagrįstai numatyti. 

Tokius pagrįstai numatomus naudojimo būdus gali reikėti numatyti remiantis patirtimi, nes 

oficialios susijusių nelaimingų atsitikimų statistikos ar informacijos iš kitų šaltinių gali ir 

nebūti. 

1.2.4. Naudojimo dažnis ir trukmė 

Įvairūs vartotojai tą patį gaminį gali naudoti dažniau arba rečiau, ilgiau arba trumpiau. Tai taip 

pat priklauso nuo gaminio patrauklumo ir nuo to, kaip lengva juo naudotis. Jei gaminys 

naudojamas kiekvieną dieną arba ilgą laiką, vartotojas gali gerai pažinti gaminį ir jo ypatumus, 

taip pat pavojus, naudojimo instrukcijas ir įspėjamuosius ženklus, taigi rizika būtų minimali. 

Kita vertus, vartotojas, naudodamas gaminį kiekvieną dieną arba ilgą laiką, gali per daug prie jo 

priprasti, todėl tapti mažiau budrus arba neapdairiai nepaisyti naudojimo instrukcijų ir 

įspėjamųjų ženklų, manydamas, kad puikiai moka naudotis gaminiu. 

1.3. Pavojų nustatymas 

Gamintojas, remdamasis minėtu aprašymu (įspėjimai, instrukcijos ir t. t.) ir numatomu žaislo 

naudojimu, turi nustatyti gresiančius pavojus. Pavojus yra esminė žaislo savybė, dėl kurios 

žaislo naudotojas gali susižeisti arba žaislas gali kitaip pakenkti jo sveikatai. Pavojus gali būti 

įvairus: 

 pavojai įstrigti, pavyzdžiui, gali įstrigti galva ir kaklas, pirštai, galūnės, pėdos ir 

plaštakos; 

 judančių dalių keliami pavojai, pavyzdžiui, būti sutraiškytam; 

 vielų ir kitų dalių keliami pavojai pasismaugti; 

 pavojai uždusti, pavyzdžiui, dėl mažų dalių; 

 pavojai uždusti dėl išsikišusių žaislo dalių; 

 plėvelių arba pakuočių keliami pavojai uždusti; 

 pavojai dėl žaislų konstrukcijos įsipjauti ir susižeisti į briaunas bei kyšulius; 

 pavojus patirti elektros šoką dėl elektrinių dalių; 

 pavojus nudegti prilietus karštą paviršių arba nušalti, jei paviršius yra labai šaltas; 

 triukšmo keliamas pavojus pakenkti klausai; 

 kiti pavojai. 

Reikėtų nustatyti visus galimus su žaislu susijusius pavojus. Galimi pavojai neišsamiai apžvelgti 

toliau šiose gairėse pateiktoje lentelėje. Tai nereiškia, kad pavojai tokia pačia tvarka turi būti 

surašyti techniniuose dokumentuose, nes pavojai, kurie numatyti darniuosiuose standartuose su 

nuorodomis, bus įtraukti į bandymo ataskaitą, o dėl tuose standartuose nenumatytų pavojų bus 

atliktas EB tipo tyrimas. Tačiau gamintojas techniniuose dokumentuose gali išvardyti pavojus, 

kuriuos jis sumažino arba dėl kurių pateikė atitinkamus įspėjimus arba pakeitė žaislų projektus. 
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1.4. Taikomų standartų nustatymas 

Kai gamintojas gerai žino galimus pavojus, jis turi patikrinti, ar šiems pavojams taikomi 

darnieji standartai. 

Darnieji standartai, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, 

skelbiami Europos Komisijos svetainėje http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-

standards/harmonised-standards/toys/index_en.htm. 

Darniuosius standartus galima nusipirkti iš nacionalinės standartizacijos įstaigos 

http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5. 

Ar pavojai numatyti darniuosiuose standartuose, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje, galima patikrinti atitinkamų darniųjų standartų ZA arba ZZ prieduose, 

kuriuose pateikti Europos standartų ir Žaislų saugos direktyvos reikalavimų atitikmenys. 

Atminkite, kad visiems Žaislų saugos direktyvos reikalavimams tenkinti dažnai reikia daugiau 

kaip vieno standarto. 

Patikrinkite, ar su darniųjų standartų nuorodomis Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra 

paskelbtų pranešimų. Darnieji standartai, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje, leidžia daryti atitikties esminiams Žaislų saugos direktyvos 

reikalavimams prielaidą. Tačiau jeigu kartu su šiais standartais paskelbtas pranešimas, kad 

atitinkamas standartas ne visiškai atitinka bendruosius ir konkrečius Žaislų saugos direktyvos 

saugos reikalavimus, standartas nesuteikia atitikties minėtai nuostatai prielaidos. Šiuo atveju, 

kai žaislas priskiriamas prie šios kategorijos, reikia notifikuotosios įstaigos parengto EB tipo 

sertifikato. Be to, notifikuotosios įstaigos parengė rekomendacinį dokumentą, kuriame išvardijo 

žaislus, kuriems reikia parengti EB tipo sertifikatą. Daugiau informacijos galima rasti Europos 

Komisijos svetainėje 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm. 

Jei yra pavojų, kurie neįtraukti į darnųjį standartą su nuoroda, gamintojas taip pat gali nuspręsti 

prieš EB tipo tyrimą pakeisti savo žaislo projektą. Tokiu atveju reikia pakartotinai atlikti minėtų 

etapų vertinimą. 

Jeigu žaislo EB tipo tyrimas neatliekamas (nes jo nereikia), gamintojas vis tiek gali įvertinti, ar 

žaislas turi naujų savybių, įskaitant riziką, kuri gali būti nenumatyta darniajame standarte su 

nuoroda. Atsiradus naujai rizikai, gamintojai gali atlikti rizikos vertinimą, kaip aprašyta 

atitinkamuose leidiniuose, pavyzdžiui, CEN TC 13387, ISO/IEC 50 vadove, 

CEN/CENELEC 14 vadove ir ISO/IEC 51 vadove. 

Praeityje gamintojai pateikdavo rinkai žaislus su magnetais, kurie atitiko darniuosius 

standartus, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, todėl buvo 

daroma jų atitikties Žaislų saugos direktyvos reikalavimams prielaida. Tačiau kadangi žaislų 

pramonė yra labai novatoriška, daug gamintojų rinkai pateikė žaislų su labai stipriais magnetais, 

padarę prielaidą, kad ir šie žaislai atitinka tuos darniuosius standartus ir Žaislų saugos 

direktyvą. Tačiau gauta pranešimų apie nelaimingus atsitikimus ir paaiškėjo, kad magnetai kelia 

rimtą pavojų vaikams. Tai rodo, kad gali būti iš pradžių nežinomų pavojų, nenumatytų 

darniajame standarte su nuoroda Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Po šių nelaimingų 

atsitikimų Komisija paskelbė sprendimą, kuris dabar nebėra aktualus, nes Oficialiajame 

leidinyje paskelbtas atitinkamo standarto pakeitimas. 

http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/toys/index_en.htm
http://standards.cen.eu/dyn/www/f?p=CENWEB:5
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
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Kamuoliukai „Jojo“ – kitas pavyzdys, kai pavojai išaiškėjo pateikiant žaislus rinkai. Naudojant 

šiuos žaislus sužinota, kad jie gali kelti pavojų pasismaugti; pasitaikė rimtų sužeidimų. Kelios 

valstybės narės ėmėsi nacionalinių priemonių šiems gaminiams uždrausti. 

Abu pavyzdžiai rodo, kad gamintojai turi atlikti (ypač naujoviškų gaminių) vertinimą 

atsižvelgdami į numatomą jų naudojimą ir vaikų elgesį. Nustatę pavojus, gamintojai turėtų juos 

pašalinti – kai įmanoma, geriausia juos pašalinti projektuojant žaislą, o kai pavojų visiškai 

pašalinti neįmanoma, prieš pateikiant žaislą rinkai reikia imtis priemonių, kad susijusi rizika 

sumažėtų iki priimtino lygio. Siekiant pašalinti pavojus ir sumažinti riziką gamybos etape, 

galima imtis šių priemonių: kiek įmanoma pašalinti nustatytą pavojų; 

1) apriboti pavojaus atsiradimo tikimybę projektuojant žaislą; 

2) apriboti arba pašalinti pavojaus atsiradimo tikimybę apsaugos priemonėmis ir kt.; arba 

3) pranešti naudotojui apie likusį pavojų, kurio neįmanoma pašalinti projektuojant žaislą arba 

apsaugos priemonėmis. 

Atlikęs šį rizikos vertinimą gamintojas gali pateikti rinkai saugų Žaislų saugos direktyvos 

reikalavimus atitinkantį žaislą. Reikiama informacija saugoma ir pateikiama institucijoms, 

šioms paprašius. Ši informacija padės įrodyti, kad pavojai sumažinti projektuojant žaislą arba, 

kai tai neįmanoma, pateikus tinkamą informaciją ir instrukcijas. 

Bandymų ataskaitos ir EB tipo sertifikatai taip pat turi būti saugomi techniniuose 

dokumentuose (žr. pirmesnius skirsnius) ir pateikiami jų prašančioms institucijoms. 

 



 

 

Pavojai, tipiški sužalojimų scenarijai ir tipiški sužalojimai 

Pavojų grupė Pavojus (gaminio ypatybė) Tipiškas sužalojimų scenarijus Tipiškas sužalojimas 

Dydis, forma ir 

paviršius 

Gaminys yra kliūtis Asmuo užkliūva už gaminio ir parkrinta; arba asmuo trenkiasi į 

gaminį 

Kraujosruvos; lūžis 

 

 

Gaminys nepraleidžia oro Gaminys uždengia asmens (paprastai vaiko) burną ir (arba) nosį 

arba uždengia kvėpavimo takus 

Uždusimas 

 Gaminys yra mažas arba jo sudėtyje 

yra maža dalis 

Asmuo (vaikas) praryja mažą dalį, dalis įstringa gerklose ir 

blokuoja kvėpavimo takus 

Užspringimas, vidinė kvėpavimo takų 

obstrukcija 

 Nuo gaminio galima nukąsti 

nedidelę dalį 

Asmuo (vaikas) praryja mažą dalį; dalis įstringa virškinamajame 

trakte 

Virškinamojo trakto obstrukcija 

 Aštrus kampas ar smaigalys Asmuo trenkiasi į aštrų kampą arba į jį pataiko judantis aštrus 

daiktas; dėl to atsiranda durtinė ar penetruojanti žaizda 

Durtinė žaizda; apakimas, svetimkūnis akyje; 

klausos praradimas, svetimkūnis ausyje 

 Aštrus kraštas Asmuo paliečia aštrų kraštą; šis įdreskia odą arba perpjauna 

audinius 

Plėštinė žaizda, pjautinė žaizda; amputavimas 

 Slidus paviršius Asmuo eina paviršiumi, paslysta ir parkrinta Kraujosruvos; lūžis 

 Nelygus paviršius Asmuo slysta nelygiu paviršiumi; dėl to atsiranda nutrynimų ir 

(arba) nubrozdinimų 

Nubrozdinimas 

 Tarpas ar plyšys tarp dalių Asmuo įterpia galūnę į plyšį arba įsiterpia į plyšį, 

prispaudžiamas rankos pirštas, ranka, kaklas, galva, kūnas ar 

drabužiai; sužalojimas atsiranda dėl sunkio jėgos ar judėjimo 

Sutraiškymas, lūžis, amputavimas, 

pasmaugimas 

Potencinė energija Nedidelis mechaninis stabilumas Gaminys pasvyra; ant gaminio viršaus esantis asmuo krinta iš 

aukščio arba šalia gaminio esantis asmuo su juo susiduria; 

elektrinis gaminys pasvyra, lūžta ir įtampingosios dalys tampa 

lengvai pasiekiamos arba gaminys veikia toliau, įkaitindamas 

šalia esančius paviršius 

Kraujosruvos; išnarinimas; sausgyslių 

patempimas; lūžis; sutraiškymas; elektros 

smūgis; nudegimai 

 Nedidelis mechaninis stiprumas Gaminys suyra dėl perkrovimo; ant gaminio viršaus esantis 

asmuo krinta iš aukščio arba šalia gaminio esantis asmuo su juo 

Kraujosruvos; išnarinimas; lūžis; 
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Pavojų grupė Pavojus (gaminio ypatybė) Tipiškas sužalojimų scenarijus Tipiškas sužalojimas 

susiduria; elektrinis gaminys pasvyra, lūžta ir įtampingosios 

dalys tampa lengvai pasiekiamos arba gaminys veikia toliau, 

įkaitindamas šalia esančius paviršius 

sutraiškymas; elektros smūgis; nudegimai 

 Naudotojo aukšta padėtis Aukštoje padėtyje ant gaminio esantis asmuo praranda 

pusiausvyrą, neturi atramos, už kurios galėtų laikytis, ir krinta iš 

aukščio 

Kraujosruvos; išnarinimas; lūžis; sutraiškymas 

 Tamprusis elementas arba spyruoklė Tamprusis elementas arba įtempta spyruoklė staiga atsileidžia; 

asmuo gaminio judėjimo trajektorijoje su juo susiduria 

Kraujosruvos; išnarinimas; lūžis; sutraiškymas 

 Suslėgtas skystis arba dujos ar 

vakuumas 

Suslėgtas skystis arba dujos staiga išleidžiamos; šalia esančiam 

asmeniui suduodamas smūgis; arba dėl gaminio įsprogio 

pasklinda skriejančių objektų 

Išnarinimas; lūžis; sutraiškymas; pjautinės 

žaizdos (taip pat žr. eilutę apie gaisrą ir 

sprogimą) 

Kinetinė energija Judantis gaminys Gaminio judėjimo trajektorijoje esantis asmuo susiduria su 

gaminiu arba pervažiuojamas 

Kraujosruvos; sausgyslių patempimas; lūžis; 

sutraiškymas 

 Dalys juda viena priešais kitą Asmuo įterpia kūno dalį tarp judančių dalių joms kartu judant; 

kūno dalis įstringa ir spaudžiama (sutraiškoma) 

Kraujosruvos; išnarinimas; lūžis; sutraiškymas 

 Dalys juda viena už kitos Asmuo įterpia kūno dalį tarp judančių dalių joms judant arti 

viena kitos (žirklių principu); kūno dalis įstringa tarp judančių 

dalių ir spaudžiama (pjaunama) 

Plėštinė žaizda, pjautinė žaizda; amputavimas 

 Besisukančios dalys Asmens kūno dalis, plaukai ar drabužiai įtraukiami judančios 

dalies; asmuo veikiamas traukimo jėgos 

Kraujosruvos; lūžis; plėštinė žaizda (galvos 

odos); pasmaugimas 

 Besisukančios dalys viena šalia kitos Asmens kūno dalis, plaukai arba drabužiai įtraukiami judančių 

dalių; kūno dalis veikiama traukimo jėgos ir spaudžiama 

Sutraiškymas, lūžis, amputavimas, 

pasmaugimas 

 Pagreitis Asmuo ant gaminio, kurio greitis didėja, praranda pusiausvyrą, 

neturi atramos, už kurios galėtų laikytis, ir krinta veikiamas tam 

tikro greičio 

Išnarinimas; lūžis; sutraiškymas 

 Skriejantys objektai Asmuo susiduria su skriejančiu objektu ir patiria sužalojimų, Kraujosruvos; išnarinimas; lūžis; sutraiškymas 
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Pavojų grupė Pavojus (gaminio ypatybė) Tipiškas sužalojimų scenarijus Tipiškas sužalojimas 

nelygu energija 

 Vibracija Gaminį laikantis asmuo praranda pusiausvyrą ir pakrinta; arba 

dėl ilgo sąlyčio su vibruojančiu gaminiu atsiranda neurologinių 

sutrikimų, kaulų ir sąnarių sistemos sutrikimų, nugarkaulio 

trauma, kraujagyslių sutrikimų 

Kraujosruvos; išnarinimas; lūžis; sutraiškymas 

 Triukšmas Asmuo veikiamas gaminio skleidžiamo triukšmo. Nelygu garso 

lygis ir atstumas, gali kilti spengimas ausyse ir gali būti prarasta 

klausa 

Klausos sužalojimas 

Elektros energija Aukšta (žema) įtampa Asmuo liečia aukštos įtampos veikiamą gaminio dalį; asmuo 

patiria elektros smūgį ir gali būti užmuštas elektros srovės 

Elektros smūgis 

 Šilumos gamyba Gaminys įkaista; jį liečiantis asmuo gali nusideginti; arba 

gaminys gali skleisti išlydytas daleles, garą ir t. t., dėl kurio 

asmuo gali susižaloti 

Nudegimas, nusiplikymas 

 Įtampingosios dalys pernelyg arti Tarp įtampingųjų dalių susidaro elektros lankas ar atsiranda 

žiežirbų. Tai gali sukelti gaisrą ir intensyvią spinduliuotę 

Akies sužalojimas; nudegimas, nusiplikymas 

Kraštutiniai 

temperatūros 

rodikliai 

Atviros liepsnos Arti liepsnų esantis asmuo gali nusideginti, galbūt užsiliepsnojus 

drabužiams 

Nudegimas, nusiplikymas 

 Įkaitę paviršiai Asmuo neatpažįsta įkaitusio paviršiaus ir jį paliečia; asmuo 

nusidegina 

Nudegimas 

 Karšti skysčiai Skysčio talpą liečiantis asmuo išlieja šiek tiek skysčio, skystis 

patenka ant odos ir asmuo nusiplikina 

Nusiplikymas 

 Karštos dujos Asmuo įkvepia gaminio skleidžiamų karštų dujų; dėl to 

nudeginami plaučiai; arba dėl ilgo karšto oro poveikio 

pasireiškia dehidratacija 

Nudegimas 

 Šalti paviršiai Asmuo neatpažįsta šalto paviršiaus ir jį paliečia; asmuo patiria Nudegimas 
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Pavojų grupė Pavojus (gaminio ypatybė) Tipiškas sužalojimų scenarijus Tipiškas sužalojimas 

nušalimą 

Spinduliuotė Ultravioletinė spinduliuotė, lazeris Gaminio skleidžiama spinduliuotė veikia asmens odą ar akis Nudegimas, nusiplikymas; neurologiniai 

sutrikimai; akies sužalojimas; odos vėžys, 

mutacija 

 Didelio intensyvumo 

elektromagnetinio lauko (EML) 

šaltinis; žemo dažnio arba aukšto 

dažnio (mikrobangos) 

Asmuo yra arti elektromagnetinio lauko (EML) šaltinio, 

poveikis kūnui (centrinei nervų sistemai)  

Neurologinis (smegenų) pažeidimas, 

leukemija (vaikų) 

Gaisras ir 

sprogimas 

Degios medžiagos Asmuo yra šalia degios medžiagos; atsiradus uždegimo šaltiniui, 

medžiaga užsiliepsnoja; dėl to asmuo patiria sužalojimų 

Nudegimas 

 Sprogūs mišiniai Asmuo yra arti sprogaus mišinio; atsiradus uždegimo šaltiniui, 

kyla sprogimas; asmuo paveikiamas smūgio bangos, degančios 

medžiagos ir (arba) liepsnų ir sužalojamas 

Nudegimas, nusiplikymas; akies sužalojimas, 

svetimkūnis akyje; klausos sužalojimas, 

svetimkūnis ausyje 

 Uždegimo šaltiniai Atsiradus uždegimo šaltiniui, kyla gaisras; liepsnos sužaloja 

asmenį arba jis apsinuodija dujomis per buitinį gaisrą 

Nudegimas; apsinuodijimas 

 Perkaitimas Gaminys perkaista; gaisras, sprogimas Nudegimas, nusiplikymas; akies sužalojimas, 

svetimkūnis akyje; klausos sužalojimas, 

svetimkūnis ausyje 
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Pavojų grupė Pavojus (gaminio ypatybė) Tipiškas sužalojimų scenarijus Tipiškas sužalojimas 

Pavojai, susiję su 

gaminio valdymu 

(veikimu) 

Kenksminga sveikatai poza Dėl gaminio konstrukcijos ypatybių gaminį valdantis asmuo 

dirba kenksmingoje sveikatai pozoje 

Sausgyslių pertempimas; raumenų ir kaulų 

sistemos sutrikimai 

 Reikia pernelyg didelių pastangų Dėl gaminio konstrukcijos ypatybių valdant gaminį reikia 

didelės jėgos 

Sausgyslių patempimas ar pertempimas; 

raumenų ir kaulų sistemos sutrikimai 

 Anatominis netinkamumas Gaminio konstrukcija nepritaikyta žmogaus anatomijai, dėl to jį 

sunku arba neįmanoma valdyti 

Sausgyslių patempimas ar pertempimas 

 Nekreipiama dėmesio į asmens 

apsaugą 

Dėl gaminio konstrukcijos ypatybių apsaugos priemones 

naudojančiam asmeniui sunku jį tvarkyti ar valdyti 

Įvairūs sužalojimai 

 Netyčinis įjungimas (išjungimas) Asmuo gali lengvai įjungti (išjungti) gaminį, dėl to jis gali imti 

veikti (išsijungti) netinkamais momentais 

Įvairūs sužalojimai 

 Netinkamas veikimas Dėl gaminio konstrukcijos ypatybių asmuo klaidingai jį valdo; 

arba gaminys, kuriame numatyta apsaugos funkcija, neužtikrina 

laukiamos apsaugos 

Įvairūs sužalojimai 

 Gaminys nesiliauja veikęs Asmuo nori sustabdyti gaminio veikimą, tačiau jis tebeveikia, 

nors to nepageidaujama 

Įvairūs sužalojimai 

 Netikėta veikimo pradžia Sutrikus energijos tiekimui, gaminys nustoja veikęs, bet vėl ima 

veikti pavojingu būdu 

Įvairūs sužalojimai 

 Neįmanoma sustabdyti gaminio 

veikimo 

Avariniu atveju asmuo negali sustabdyti gaminio veikimo Įvairūs sužalojimai 

 Netinkamai įtaisytos dalys Asmuo bando įtaisyti dalį, jai įtaisyti jam reikia pernelyg daug 

jėgos, gaminys lūžta; arba dalis įtaisyta pernelyg netvirtai ir, 

naudojant gaminį, atsileidžia 

Sausgyslių patempimas ir pertempimas; 

plėštinė žaizda, pjautinė žaizda; kraujosruvos; 

prispaudimas 

 Trūksta apsaugos arba ji netinkamai 

įrengta 

Pavojingos dalys pasiekiamos asmeniui Įvairūs sužalojimai 



 

58 

Pavojų grupė Pavojus (gaminio ypatybė) Tipiškas sužalojimų scenarijus Tipiškas sužalojimas 

 Nepakanka įspėjamųjų instrukcijų ir 

simbolių 

Naudotojas nepastebi įspėjamųjų instrukcijų ir (arba) nesupranta 

simbolių 

Įvairūs sužalojimai 

 Nepakanka įspėjamųjų signalų Naudotojas nemato ar negirdi įspėjamojo signalo (optinio ar 

garsinio), dėl to jo veikimas tampa pavojingas 

Įvairūs sužalojimai 
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III DALIS. HIGIENOS IR RADIOAKTYVUMO 

VERTINIMAS
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1. HIGIENA IR RADIOAKTYVUMAS 

Reikalavimams dėl higienos ir radioaktyvumo darnieji standartai netaikomi, todėl, siekiant 

įvertinti atitiktį reikalavimams, reikia atlikti vertinimą. Norint įvertinti žaislą, reikia žinoti jo 

sandarą ir jo sudėtyje naudojamas medžiagas. 

 

1.1. Radioaktyvumas 

Žaislai turi atitikti visas reikiamas priemones, priimtas pagal Europos atominės energijos 

bendrijos steigimo sutarties III skyrių. 

Informaciją galima rasti interneto svetainėje 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_euratom_en.htm. 

Visas tekstas paskelbtas adresu http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12012A%2FTXT. 

 

 

Ar žaisle yra radioaktyviųjų 

medžiagų? 

Taip 

Ne 

Reikalavimo dėl radioaktyvumo vertinimas 

 
 

1.2. Higiena 

Žaislų saugos direktyvoje nustatyta, kad visi žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, 

kad atitiktų higienos ir švaros reikalavimus, siekiant išvengti rizikos užsikrėsti, susirgti ir 

apsinuodyti. 

Konkrečiais atvejais žaislai, skirti vaikams iki 36 mėnesių, turi būti suprojektuoti ir pagaminti 

taip, kad jie galėtų būti valomi. Dėl to žaislus iš tekstilės turi būti galima plauti, išskyrus 

atvejus, kai žaisluose įtaisyti mechanizmai, kurie gali sugesti panardinus juos į vandenį. Po 

plovimo žaislai irgi turi atitikti saugos reikalavimus pagal šį punktą ir pagal gamintojo 

http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/treaties_euratom_en.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12012A%2FTXT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX%3A12012A%2FTXT
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nurodymus. Kai kurių rūšių žaislai, skirti vaikams iki 3 metų, yra sukurti su apsauginėmis 

sistemomis, todėl juos galima laikyti savaime išsivalančiais. 

1.2.1. Vertinimas 

 

 

Ar žaisle yra natūralių medžiagų, 

kaip antai riešutų, sėklų ar kt.? 

Taip 

Ne 

Mikrobiologinio užteršimo vertinimas 

contamination 

 
 

 

 

Ar naudojami skysčiai? 

Taip 

Ne 

Mikrobiologinio užteršimo vertinimas 

 

 
 

 

Pastaba. Notifikuotosios įstaigos priėmė protokolą „Žaislų, kurių sudėtyje yra vandeninių 

terpių, mikrobiologinė sauga“ 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm. 

 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
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Ar žaislas skirtas vaikams iki 

trejų metų? 

 

Taip 

Ne 

Įsitikinkite, kad žaislą bus galima 

valyti. 

Pridėkite reikiamas valymo 

instrukcijas. 

Ar žaislas yra iš tekstilės? 
Ne 

Taip 

 

Įsitikinkite, kad žaislą bus galima 

valyti. 

Jei reikia, pridėkite valymo 

instrukcijas. 

Ar žaisle yra mechanizmas, kuris 

gali sugesti panardinus plaunamą 

žaislą į vandenį? 

 

Ne 

Taip 

Įsitikinkite, kad žaislą bus galima 

plauti panardinant į vandenį. 

Pridėkite reikiamas plovimo 

instrukcijas. 

Reikalavimo valyti žaislą vertinimas 

 
 

Nustatyta, kad vaikams iki 36 mėnesių skirtus žaislus iš tekstilės turi būti galima plauti, taigi 

plaunant panardinti į vandenį. Tačiau, jeigu žaisle iš tekstilės įtaisytas mechanizmas, kuris, 

panardinus plaunamą žaislą į vandenį, gali sugesti, tokio žaislo valymas gali būti tik 

paviršinis. Plovimas panardinus į vandenį reiškia žaislo panardinimą į vandenį ar kitą skystį; 

tokia priežiūra nebūtinai reiškia skalbimą skalbykle – žaislą galima plauti ir rankomis. 

Žaislas iš tekstilės yra pagamintas iš tekstilės, pavyzdžiui, minkšti kimšti žaislai, prie kurių 

vaikai gali prisiglausti ir (arba) laikyti juos rankose. Žaislų saugos direktyva siekiama, kad 

reikalavimai dėl plovimo būtų taikomi visų pirma tiems žaislams iš tekstilės, su kuriais vaikas 

žaidžia vaikiškoje lovelėje ir (arba) aptvarėlyje. Todėl žaislai iš tekstilės yra žaislai, pagaminti 
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tik iš tekstilės, išskyrus žaislo viduje esančias medžiagas ir mažas detales ar papuošimus, 

prisiūtus ar pritvirtintus žaislo išorėje (pvz., akis ir nosį). Šių žaislų viduje gali būti mechaninė 

sudedamoji dalis, pagaminta ne iš tekstilės (mechanizmas). Mechanizmas – tai sudedamoji 

dalis ar kelios tarpusavyje susietos sudedamosios dalys, skirtos suteikti žaislui iš tekstilės bent 

vieną papildomą funkciją – šviesą, garsą, pastovią formą, judėjimą ir t. t. 

Be to, Žaislų saugos direktyvoje nustatyta, kad žaislai turi atitikti visus saugos reikalavimus 

taip pat ir po išvalymo pagal gamintojo nurodymus. Gamintojas, kai tinka, turėtų pateikti 

nurodymus, kaip valyti žaislą. Siekdamas, kad žaislas po valymo atitiktų visus saugos 

reikalavimus, gamintojas privalo užtikrinti, kad visų pirma išvalius arba išplovus žaislą nuo jo 

neatsiskirtų mažų dalių, kad jame negalėtų kauptis vanduo ir kad išvalytas (išplautas) žaislas 

atitiktų reikalavimus dėl degumo. 

1.2.2. Mikrobiologiniai pavojai, infekcijos ir susirgimai 

Mikrobiologinis užteršimas – vienos ar kelių rūšių bakterijų, mieliagrybių, pelėsių, grybų, 

pirmuonių arba jų toksinų ir šalutinių produktų, kurie gali pakenkti gaminiui arba vartotojo 

sveikatai ir saugai, atsiradimas. Šiuo atveju galima taikyti Europos farmakopėjoje aprašytus 

bandymų metodus. Toliau išvardyti standartai taikomi pagal kosmetikos teisės aktus, bet kai 

kurios jų dalys gali būti svarbios žaislams: 

EN ISO 18416:2009 Baltojo balkšvagrybio (Candida albicans) aptikimas (ISO 18416:2007); 

EN ISO 21148:2009 Bendrieji mikrobiologinio tyrimo nurodymai (ISO 21148:2005); 

EN ISO 21149:2009 Aerobinių mezofilinių bakterijų skaičiavimas ir aptikimas 

(ISO 21149:2006); 

EN ISO 21150:2009 Žarninių lazdelių (Escherichia coli) aptikimas (ISO 21150:2006); 

EN ISO 22716:2007 Geros gamybos praktikos vadovas (ISO 22716:2007); 

EN ISO 22717:2009 Žaliamėlės pseudomonos (Pseudomonas aeruginosa) aptikimas 

(ISO 22717:2006); 

EN ISO 22718:2009 Auksinio stafilokoko (Staphylococcus aureus) aptikimas 

(ISO 22718:2006). 

Jeigu atlikus privalomą saugos vertinimą pagal Žaislų saugos direktyvos 18 straipsnį 

nustatoma, kad mikrobiologinės rizikos nėra, tuomet EB tipo tyrimo dėl mikrobiologinių 

žaislų aspektų atlikti nereikia. 

Atliekant cheminės saugos vertinimą reikia įvertinti natūralių arba cheminių medžiagų 

toksiškumą. 

1.2.3. Saugos vertinimo atnaujinimas 

Saugos vertinimą gali reikėti atnaujinti, pavyzdžiui, jeigu: 

- gaunama nauja informacija; 
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- dėl gaminio (projekto, žaliavų, priedų, dažų ar kt.) pakeitimų keičiasi jo saugos 

ypatumai; 

- keičiasi teisiniai reikalavimai; 

- iš vartotojų skundų (pavyzdžiui, dėl alerginių reakcijų) galima spręsti apie gaminio 

keliamą riziką; 

- gaminiai pašalinti iš rinkos dėl rizikos. 
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IV DALIS. REIKALAVIMAI DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ 
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1. REIKALAVIMAI DĖL CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ 

1.1. Žaislų saugos direktyva ir cheminės saugos vertinimas 

Žaislų saugos direktyvos 2009/48/EB II priedo III dalyje nustatyti įvairūs reikalavimai dėl 

cheminių medžiagų; įsidėmėtina, kad šie reikalavimai įsigaliojo 2013 m. liepos 20 d. Iki 

2013 m. liepos mėn. buvo taikomi senosios Žaislų saugos direktyvos 88/378/EEB 

reikalavimai dėl cheminių medžiagų. Tačiau pagal Žaislų saugos direktyvą 2009/48/EB nuo 

2011 m. liepos mėn. privaloma atlikti saugos vertinimą – įvertinti cheminius pavojus, kurių 

gali kelti žaislas, ir galimo tokių pavojų atsiradimo riziką. 

Žaislų saugos direktyvos reikalavimai dėl cheminių medžiagų – tai bendrasis saugos 

reikalavimas ir konkretūs reikalavimai dėl tam tikrų kategorijų žaislų ir cheminių medžiagų. 

Pagal Žaislų saugos direktyvą žaislai taip pat turi atitikti galiojančius ES teisės aktus dėl tam 

tikrų kategorijų produktų arba tam tikrų medžiagų ir mišinių ribojimo, taip pat tam tikrų 

cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo taisykles. 

Be to, pagal Žaislų saugos direktyvą privaloma atlikti saugos vertinimą, t. y. išanalizuoti 

įvairių rūšių pavojų, kurį gali kelti žaislas, ir įvertinti tokių rūšių pavojaus atsiradimo 

galimybes. Šiuo tikslu, vertinant chemines medžiagas, labai svarbu įvertinti tikimybę, kad 

žaisle esama draudžiamų ar ribojamų medžiagų (t. y. medžiagų, kurios minėtos pirmesnėje šio 

dokumento dalyje). Tačiau vertinant reikėtų atsižvelgti ir į kitus cheminius pavojus (bei jų 

atsiradimo tikimybę), kurių gali kelti cheminės medžiagos, kurios šiuo metu nėra uždraustos 

ar apribotos, bet kurios visuotinai žinomos kaip nepageidaujamos žaisluose. Tai yra svarbu 

siekiant atitikti Žaislų saugos direktyvos bendrąjį cheminių medžiagų saugos reikalavimą. 

Todėl atliekant cheminės saugos vertinimą būtina atsižvelgti į visus galiojančius reglamentus 

bei direktyvas ir į papildomą susijusią informaciją apie kitas medžiagas, kurių poveikį gali 

patirti su žaislais žaidžiantys vaikai. Tokia papildoma informacija žaislų gamintojams dažnai 

teikiama per jų pramonės asociacijas, bet ją galima gauti ir iš kitų šaltinių. 

 

Trumpai tariant, norint atlikti patikimą cheminės saugos vertinimą, svarbu turėti žinių: žinių 

apie žaislą, jo naudojimo būdą, jame naudojamas medžiagas ir chemines medžiagas; žinių 

apie tam tikrų cheminių medžiagų apribojimus, jų taikymo sritį ir aktualius klausimus. 

 

Saugos vertinimą gali reikėti atnaujinti, pavyzdžiui, jeigu: 

- gaunama nauja toksikologinė informacija apie naudojamas chemines medžiagas; 

- dėl gaminio (projekto, žaliavų, priedų, dažų ar kt.) pakeitimų keičiasi jo cheminė 

sudėtis ir (arba) sudėtyje esančių cheminių medžiagų poveikis; 

- keičiasi teisiniai reikalavimai; 

- iš vartotojų skundų (pavyzdžiui, dėl alerginių reakcijų) galima spręsti apie gaminio 

keliamą cheminę riziką; 

- gaminiai pašalinti iš rinkos dėl cheminių rizikos veiksnių. 
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1.2. Cheminėms medžiagoms taikomų standartų vaidmuo 

Kai kurie Žaislų saugos direktyvos reikalavimai yra visiškai arba iš dalies patvirtinti 

darniuosiuose standartuose, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame 

leidinyje. Taikant tokius standartus daroma atitikties direktyvai prielaida: tai reiškia, kad, 

jeigu žaislas atitinka šiuos standartus, gamintojas neprivalo toliau vertinti ar bandymais 

nustatyti cheminius pavojus, kurie numatyti šiuose standartuose. 

Atliekant EB tipo tyrimą galima įvertinti, ar žaislas atitinka Žaislų saugos direktyvą, visų 

pirma ar galima įtarti, kad esama tam tikro darniuosiuose standartuose nenumatyto cheminio 

pavojaus. Tačiau gamintojas šiuo atveju neatleidžiamas nuo pareigos atlikti saugos vertinimą. 

Privalomas saugos vertinimas taip pat laikomas alternatyva EB tipo tyrimui dėl cheminių 

pavojų, kurie nenumatyti darniuosiuose standartuose. 

Šiuo metu Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtos šių žaislams svarbių darniųjų 

standartų nuorodos: 

 

 EN 71-3 Tam tikrų elementų migracija; 

 EN 71-4 Eksperimentiniai rinkiniai cheminiams ir panašiems bandymams; 

 EN 71-5 Cheminiai žaislai (rinkiniai), išskyrus eksperimentinius rinkinius; 

 EN 71-7 Pirštais tepami dažai. Reikalavimai ir bandymo metodai; 

 EN 71-12 N-nitrozoaminai ir N-nitrojunginiai; 

 EN 71-13 Uoslės lavinimo stalo žaidimai, kosmetikos rinkiniai ir skonio lavinimo 

žaidimai; 

 EN 12472 Dilimo ir korozijos modeliavimo metodas aptikti nikelį, išskirtą iš dengtų 

gaminių; 

 EN 1811 Pamatinis metodas išskirti nikelį iš gaminių, tiesiogiai ir ilgą laiką liečiančių 

odą; 

 ISO/TS 17234 Oda. Cheminiai bandymai. Dažytose odose esamų tam tikrų 

azodažiklių nustatymas; 

 EN 14362-1 Tekstilė. Kai kurių aromatinių aminų, išsiskyrusių iš azodažiklių, 

nustatymo metodai. 1 dalis. Kai kurių azodažiklių, gaunamų neekstrahuojant, 

naudojimo nustatymas; 

 EN 14362-2 Tekstilė. Kai kurių aromatinių aminų, išsiskyrusių iš azodažiklių, 

nustatymo metodai. 2 dalis. Kai kurių azodažiklių, gaunamų ekstrahuojant pluoštą, 

naudojimo nustatymas. 

 

Atliekant bandymus, kuriais siekiama nustatyti atitiktį minėtiems standartams, dažnai 

nustatoma atitiktis Žaislų saugos direktyvai 2009/48/EB arba atitinkamoms REACH 

reglamento XVII priedo dalims (įskaitant apribojimus, pavyzdžiui, nikelio ir azodažiklių). 

Tačiau nėra aiškiai nustatytos prievolės atlikti bandymus pagal šiuos standartus, o kai kuriais 

atvejais tokie bandymai yra nereikalingi. Jei atlikus cheminės saugos vertinimą, pavyzdžiui, 

padaroma išvada, kad žaislo medžiagoje negali būti tam tikrų sunkiųjų elementų, kuriems 

skirtas standartas EN 71-3, norint tai patvirtinti, nebūtina atlikti bandymų pagal šį darnųjį 

standartą (dėl atitinkamų elementų). Bandymai taip pat gali būti nereikalingi tuo atveju, kai 

saugos vertinime padaroma išvada, kad dėl žaislo ar žaislo medžiagos pasiekiamumo, 

funkcijų, tūrio ar masės nėra cheminio pavojaus juos čiulpiant, laižant, prarijus ar jiems ilgai 

liečiantis su oda. 
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Kai kuriems Žaislų saugos direktyvos 2009/48/EB reikalavimams dėl cheminių medžiagų šiuo 

metu nėra atitinkamų darniųjų standartų, kurių nuorodos paskelbtos Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje. Todėl į saugos vertinimo procesą būtina įtraukti, pavyzdžiui: 

 

- CMR (kancerogeninėms, mutageninėms ar toksiškoms reprodukcijai medžiagoms) 

priskiriamas chemines medžiagas; 

- chemines medžiagas, įtrauktas į Žaislų saugos direktyvos C priedėlį; 

- kvapiąsias medžiagas; 

- pagal kitas direktyvas ir (ar) reglamentus (pavyzdžiui, REACH) draudžiamas ar 

ribojamas chemines medžiagas; 

- nepageidautinas chemines medžiagas, kurios dar nėra uždraustos ar apribotos. 

 

Yra parengti nikeliui ir azodažikliams skirti darnieji standartai su nuoroda Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje pagal REACH reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (nurodyta pirmiau). 

Tam tikroms kitoms cheminėms medžiagoms (CMR medžiagoms, įskaitant kai kuriuos 

ftalatus) yra parengti darnieji standartai, kurių nuorodos nepaskelbtos Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje ir kurie yra labai naudingi atliekant cheminės saugos vertinimą, nors 

juos taikant nedaroma atitikties direktyvai prielaida. Daugiau informacijos apie šiuos 

standartus pateikta tolesniame skirsnyje. 

 

1.3. Papildoma informacija apie cheminių medžiagų kategorijas, kurias reikia 

įtraukti į saugos vertinimą 

1.3.1. Kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai (CMR) 

medžiagos 

CMR medžiagos uždraustos pagal naująją Žaislų saugos direktyvą, tačiau jas galima naudoti, 

jeigu jos yra neprieinamos vaikams ir nėra įmanoma jų įkvėpti arba jeigu jų koncentracija 

prilygsta atitinkamai koncentracijai, nustatytai klasifikuojant šių medžiagų turinčius mišinius, 

arba yra už ją mažesnė, pagal Pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB (PPD) (iki 2015 m. 

gegužės 31 d.) arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių 

klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (nuo 2015 m. birželio 1 d.). 

 

Pagal Žaislų saugos direktyvą apribojimai dėl CMR medžiagų netaikomi medžiagoms, 

kurioms taikomos nuostatos dėl medžiagų, kurios liečiasi su maistu (Reglamentas (EB) 

Nr. 1935/2004 ir susijusios specialios priemonės konkrečioms medžiagoms) ir kurios šias 

nuostatas atitinka. Ši išimtis neturi poveikio jokiems kitiems teisiniams apribojimams, kuriais 

gali būti nustatyti CMR medžiagų naudojimo žaisluose draudimai ar apribojimai, pavyzdžiui, 

REACH reglamente nustatytiems apribojimams. 

 

Todėl atliekant cheminės saugos vertinimą būtina nustatyti, ar atitinkama medžiaga oficialiai 

priskirta CMR medžiagoms. Tai atliekama per cheminės saugos vertinimą apibūdinimo etape 

(žr. 1.5.3 skirsnį). 

 

CMR priskiriama labai daug cheminių medžiagų, todėl jų visų buvimo neįmanoma nustatyti 

bandymais. Vietoj to atliekamas saugos vertinimas. Daugeliui žaislams itin svarbių CMR 
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medžiagų taikomi standartai, kurių nuorodos iki šiol nepaskelbtos Europos Sąjungos 

oficialiajame leidinyje: 

EN 71-9  Organiniai cheminiai junginiai. Reikalavimai; 

EN 71-10  Organiniai cheminiai junginiai. Mėginio paruošimas ir ekstrahavimas; 

EN 71-11  Organiniai cheminiai junginiai. Analizės metodai. 

 

Kaip pirmiau paaiškinta, taikant šiuos standartus atitikties Žaislų saugos direktyvai prielaida 

nedaroma, bet jie taikomi daugybei pavojingų cheminių medžiagų, kurių, kaip žinoma, buvo 

aptikta žaislų medžiagose, todėl šie standartai yra naudingi atliekant cheminės saugos 

vertinimą. 

 

Žaisluose gali būti CMR medžiagų, kurioms šie standartai netaikomi, taip pat gali pasitaikyti 

atvejų, kai bendroji arba konkreti klasifikacinė riba nelaikoma tinkama žaislų medžiagoms. 

Pavyzdys – benzo(a)pirenas – policiklinis aromatinis angliavandenilis (1B kategorijos 

kancerogeninė medžiaga), kurio kartais gali būti, pavyzdžiui, gumoje bei juodos spalvos 

dažikliuose, ir jis yra laikomas nepageidautinu prieinamose žaislų medžiagose. 

 

Todėl Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1272/2013 dėl policiklinių aromatinių angliavandenilių 

(PAA) buvo iš dalies pakeistas REACH reglamento XVII priedas. Pagal šį reglamentą žaislai 

neteikiami rinkai, jeigu bet kurioje jų guminių ar plastikinių dalių, kurios tiesiogiai ir ilgai 

arba trumpai pakartotinai liečiasi su žmogaus oda ar burnos ertme, įprastinėmis arba pagrįstai 

numatomomis naudojimo sąlygomis yra daugiau negu 0,5 mg/kg (0,00005 % šios dalies 

masės) bet kurio iš išvardytų PAA. Reglamentas taikomas nuo 2015 m. gruodžio 27 d. 

REACH reglamento XVII priedo 50 įraše išvardyti 8 PAA. 

 

1.3.2. Kvapiosios medžiagos 

Žaislų saugos direktyvoje išvardytos kai kurios alerginės kvapiosios medžiagos su nurodytais 

CAS numeriais, kurias uždrausta naudoti žaisluose, taip pat kvapiosios medžiagos, kurias 

naudojant žaislą būtina paženklinti specialiu ženklu. Atliekant saugos vertinimą reikėtų 

įsitikinti, kad žaislas atitinka šiuos reikalavimus. 

Kvapiosios medžiagos likučiai yra leidžiami, jeigu jie yra techniškai neišvengiami, laikantis 

gerosios gamybos praktikos (GGP), ir jų kiekis neviršija 100 mg/kg. 100 mg/kg riba atskirai 

taikoma kiekvienai kvapiajai medžiagai. Gamintojas sąmoningai neturėtų naudoti šių 

uždraustų kvapiųjų medžiagų. 100 mg/kg riba nustatyta rinkos priežiūros tikslais. Likutį 

galima apibrėžti kaip mažą priemaišos kiekį užbaigtame gaminyje, kai šią priemaišą sudaro 

nepageidautinas žaliavų teršalas. Daugiau informacijos apie GGP galima rasti standarte EN-

ISO 22716. 

Atliekant saugos vertinimą reikėtų atminti, kad pagal Žaislų saugos direktyvą nesuteiktas 

leidimas naudoti kvapiąsias medžiagas vien dėl to, kad jos yra „natūralios“. Natūralių 

kvapiųjų medžiagų sudėtyje gali būti viena ar daugiau uždraustų kvapiųjų medžiagų iš 

naujojoje ŽSD pateikto sąrašo, tokiu atveju joms taikomi apribojimai. 

 

1.3.3. Kitos draudžiamos ar ribojamos medžiagos 

Žaislų saugos direktyva nėra vienintelis teisės aktas, kuriame nustatyti tam tikroms žaislų 

sudėtyje esančioms cheminėms medžiagoms taikomi apribojimai ir draudimai. Žaislams 

taikomos įvairios reglamentų, kaip antai REACH, nuostatos dėl cheminių medžiagų, ir į jas 
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būtina atsižvelgti atliekant cheminės saugos vertinimą. Kartais žaislams taikomi nacionalinės 

teisės aktai, ir, kai žaislas patenka į atitinkamų valstybių narių rinkas, taip pat būtina 

atsižvelgti į šiuos teisės aktus. Teisės aktų, kurie gali būti taikomi žaislams, sąrašas pateiktas 

šių gairių II priedėlyje. 

 

Pavyzdžiui, REACH reglamento XVII priede nustatyti 51 ir 52 apribojimai, kuriais uždrausti 

6 įvardyti ftalatai. Šiems 6 ftalatams aptikti skirtų bandymų metodai išdėstyti standarte 

EN 14372, kurio nuoroda dar nepaskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. 

 

1.3.4. Nepageidautinos cheminės medžiagos (kurioms draudimai ar 

apribojimai netaikomi) 

Nors kai kurios cheminės medžiagos nėra ribojamos, nes nepriskiriamos prie CMR medžiagų, 

jos vis tiek gali būti nepageidautinos žaislų medžiagų sudėtyje, nes gali būti klasifikuojamos 

dėl kitokio poveikio sveikatai (žr. 1.3.1 skirsnį dėl klasifikavimo sistemos nustatymo). Ūmus 

toksiškumas, ėsdinančios savybės, gebėjimas sukelti alergines reakcijas yra esminių savybių, 

kurios gali būti pavojingos sveikatai, pavyzdžiai. 

 

Pavyzdžiui, jeigu žaislo sudėtyje būtų dažų miltelių su odą jautrinančia chemine medžiaga, 

atliekant saugos vertinimą reikėtų atsižvelgti į šios cheminės medžiagos koncentraciją ir į jos 

galimą poveikį vaikui, naudojančiam žaislą pagal jo numatytąją paskirtį arba tokiu būdu, kurį 

galima numatyti. 

 

Atliekant saugos vertinimą taip pat būtina turėti omenyje, kad, nors įvardyta cheminė 

medžiaga gali būti ribojama arba draudžiama teisės aktais, vietoj jos neleidžiama naudoti 

pakaitinę medžiagą, kurios toksikologinės savybės yra tokios pačios, nebent galima įrodyti, 

kad pastarosios medžiagos poveikis yra kitoks ir kad rizika yra pakankamai maža. Pavyzdžiui, 

ribojamus ftalatus galima pakeisti kitais neklasifikuojamais ftalatais. Tačiau kai kuriems 

ftalatams institucijos ketina nustatyti suderintą klasifikavimą arba apribojimus, todėl jie nėra 

geriausias pakaitalas. Informacija apie ketinimus siūlyti nustatyti klasifikavimą arba 

apribojimus skelbiama http://echa.europa.eu/uk/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-

intentions. 

Nors kai kurios cheminės medžiagos nėra CMR medžiagos pagal Reglamento dėl 

klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo VI priedą (ir joms netaikomas standartas EN 71-9), jos 

svarstomos dėl įtariamo arba žinomo neigiamo poveikio sveikatai. Informacija apie valstybių 

narių ir ECHA ketinimus parengti dokumentų rinkinius, siekiant nustatyti labai didelį 

susirūpinimą keliančias chemines medžiagas (SVHC), teikti pasiūlymus dėl apribojimų arba 

dėl suderinto cheminių medžiagų klasifikavimo ir ženklinimo, gali būti svarbi atliekant 

cheminės saugos vertinimą ir reikėtų į ją atsižvelgti (http://echa.europa.eu/addressing-

chemicals-of-concern/registry-of-intentions). Kitais atvejais cheminės medžiagos gali būti 

klasifikuojamos dėl kitokio, negu CMR kategorijų, poveikio sveikatai. Pavyzdžiui, 

acetofenonas yra klasifikuojama (akis dirginanti) cheminė medžiaga, ir nors jis nėra CMR, yra 

duomenų, kad pakankamai didelė šios cheminės medžiagos koncentracija žaisluose, kaip antai 

EVA dėlionių kilimėliuose, gali daryti nepageidaujamą poveikį sveikatai. 

 

http://echa.europa.eu/uk/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions
http://echa.europa.eu/uk/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions
http://echa.europa.eu/addressing-chemicals-of-concern/registry-of-intentions
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1.4. Cheminės saugos vertinimo pagrindas 

Atliekant cheminės saugos vertinimą, pirmiausia surenkama informacija apie žaislo gamybai 

naudojamas medžiagas ir chemines medžiagas. Kuo išsamesnė ši informacija, tuo sėkmingiau 

atliekamas saugos vertinimas. Išties naudinga turėti išsamią informaciją, kuri pateikta 

medžiagų apraše ir cheminių medžiagų apraše, taip pat, kai tinka, papildomai turėti saugos 

duomenų lapus ir bet kokių analitinių bandymų rezultatus. 

Turint klaidingą arba neišsamią informaciją galima padaryti klaidingas cheminės saugos 

vertinimo išvadas. Žaislų keliami cheminiai pavojai yra mažiau akivaizdūs nei mechaniniai ir 

fiziniai pavojai. Cheminės medžiagos, išskyrus dažiklius, yra „nematomos“ ir tik kai kuriais 

atvejais jas galima nustatyti iš kvapo. Todėl žaislų keliami cheminiai pavojai turi būti 

nustatyti naudojant vieną arba abu toliau nurodytus šaltinius: 

 

a) gamintojo arba tiekėjo žinios apie gamybos procese naudojamas medžiagas ir (ar) 

chemines medžiagas; arba 

b) cheminė analizė (bandymai). 

 

Abu šaltiniai turi pranašumų ir trūkumų, ir šių gairių naudotojas, siekdamas kiek įmanoma 

sumažinti cheminę riziką, turi nustatyti, kuris metodas yra jam tinkamiausias. 

 

Kalbant apie analitinius bandymus, reikia pažymėti, kad ne visada yra patikrintų bandymų 

metodų, kuriais būtų galima kokybiškai ir kiekybiškai nustatyti tiriamų cheminių medžiagų 

buvimą. Be to, cheminė analizė dažnai labai brangiai kainuoja, taigi neįmanoma ištirti 

kiekvienos rūpimos cheminės medžiagos buvimo kiekvienoje žaislo medžiagoje. Todėl 

cheminės saugos vertinimas yra svarbi pakaitinė priemonė nustatyti, kurios cheminės 

medžiagos, esančios tiriamoje žaislo medžiagoje, yra svarbios toksikologiniu požiūriu, ir 

nustatyti šių cheminių medžiagų poveikį. Tada, siekiant kiek įmanoma sumažinti arba 

pašalinti riziką, nustatomos tinkamos rizikos valdymo priemonės. Šiose gairėse nerašoma apie 

tai, kaip nuspręsti, kurios rizikos valdymo priemonės gali būti tinkamos, tačiau įprastos 

priemonės yra pakeisti atitinkamą medžiagą kita medžiaga, pašalinti cheminę medžiagą, 

pakeisti cheminę medžiagą tinkama pakaitine medžiaga ir t. t. 

 

Tolesniuose šių gairių skirsniuose aprašytas pagrindinis bendras žaislo cheminės saugos 

vertinimo procesas. Svarbu suprasti, kad tai yra gaminiui (žaislui) skirtas procesas, todėl jo 

negalima lyginti su cheminės medžiagos cheminės saugos vertinimu. Cheminės saugos 

vertinimo proceso bendrasis tikslas – užtikrinti, kad gamintojas kruopščiai įvertintų cheminius 

pavojus vaiko sveikatai, kurių gali kelti žaislas, jame esančios medžiagos ir cheminės 

medžiagos. Atlikęs cheminės saugos vertinimą gamintojas, nustatęs, kad yra nepriimtina 

rizika, toliau turėtų svarstyti, kokios tos rizikos valdymo priemonės būtų tinkamos. 

Šiose gairėse aprašytas vienintelis procesas, tačiau atliekant žaislų cheminės saugos vertinimą 

galima taikyti ir kitus priimtinus ir (arba) veiksmingus modelius. 

Apibendrinant galima teigti, kad žaislų sektoriuje sukaupta patirtis kartu su priimtais 

standartais (su nuoroda Oficialiajame leidinyje arba be nuorodos) yra labai patikimas 

cheminės saugos vertinimo pagrindas. Jei galima paneigti, kad žaislo medžiagose yra per 

dideli kiekiai kurių nors standartuose nurodytų cheminių medžiagų, draudžiamų (ribojamų) 

medžiagų arba cheminių medžiagų, kurių pavojingumas yra gerai žinomas arba įtariamas 

(žr. pirmiau pateiktus pavyzdžius), labai tikėtina, kad žaislą galima laikyti chemiškai saugiu. 
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Jei žaisle yra per dideli kiekiai kurių nors iš minėtų cheminių medžiagų, būtina apsvarstyti tų 

medžiagų poveikį: jei tos cheminės medžiagos yra žaislo dalyse, kurios pagrįstai 

numatomomis naudojimo sąlygomis yra neprieinamos, arba jei tos cheminės medžiagos 

pagrįstai numatomomis naudojimo sąlygomis neišsiskiria iš žaislo, jos nedaro poveikio ir 

galima manyti, kad cheminė rizika yra pakankamai maža. Tačiau reikėtų stengtis neviršyti 

jokių bendro tam tikrų cheminių medžiagų kiekio ribų, kurios nustatytos teisės aktuose 

(žr. 1.3.3 skirsnį). 

 

1.5. Cheminės saugos vertinimo procesas 

1.5.1. Bendroji tvarka 

Šiose gairėse aprašytas cheminės saugos vertinimo procesas susideda iš 3 pagrindinių etapų: 

nustatymo, apibūdinimo ir vertinimo. 

Nustatymas yra dokumentuose pateiktos informacijos patikrinimas siekiant nustatyti žaislo 

sudėtyje esančias medžiagas bei chemines medžiagas ir jų kiekius (jei žinomi). Po šio etapo 

seka kiekvienos nustatytos medžiagos ar cheminės medžiagos apibūdinimo etapas. 

Apibūdinimas yra procesas, kurio metu medžiaga arba cheminė medžiaga įvertinama 

atsižvelgiant į žinomus draudimus (apribojimus), siekiant nustatyti, ar tie draudimai 

(apribojimai) jai taikomi, ji taip pat įvertinama remiantis mokslinėmis žiniomis apie chemines 

medžiagas, kurios gali būti pavojingos. Atlikus apibūdinimą medžiaga arba cheminė 

medžiaga priskiriama prie vienos iš dviejų grupių: 

i) medžiagos ar cheminės medžiagos, kurioms taikomi teisiniai arba saugos standartuose 

nustatyti apribojimai; 

ii) medžiagos ar cheminės medžiagos, kurioms apribojimai netaikomi. 

Apibūdinus medžiagą arba cheminę medžiagą, atliekamas tinkamas jos vertinimo procesas 

(žr. 1.5.4.1 ir 1.5.4.2 skirsnius). 

Atliekant vertinimą nustatoma, kokia yra tikimybė, kad nepageidautinos cheminės medžiagos 

kiekis tiriamoje medžiagoje yra pakankamai didelis, kad būtų nepriimtina rizika, atsižvelgiant 

į gresiantį pavojų ir poveikį naudotojui. 

1.5.2. Nustatymo etapas 

Turint pakankamai išsamų medžiagų aprašą (MA) galima nustatyti visas žaisle esančias 

įvairių rūšių medžiagas. Pavyzdžiui, jame gali būti nurodyta, kad konkreti žaislo dalis yra 

pagaminta iš ABS plastiko arba kad audinys yra iš gludinto poliesterio. Neturint medžiagų 

aprašo neįmanoma tęsti cheminės saugos vertinimo proceso, kuris aprašytas šiose gairėse. 

Cheminių medžiagų aprašas (CMA) yra pats išsamiausias MA, kuriame pateikta informacija 

apie atskiras chemines medžiagas. Toks išsamumas paprastai reiškia, kad nurodoma žaislo 

sudėtyje esančio cheminio mišinio, pavyzdžiui, plakatams skirtų dažų, šlamo, skysto rašalo ar 

kt., formulė, tačiau kartais taip pat gali būti apibūdintas polimeras. Gamintojas turi 

techniniuose dokumentuose saugoti MA nurodytų cheminių medžiagų SDL pagal taisykles dėl 

SDL pateikimo (žr. pirmesnius šių gairių skirsnius). Šis reikalavimas taikomas ir gamybos 



 

73 

procese naudotoms cheminėms medžiagoms. SDL yra vertingos informacijos, kuria galima 

remtis atliekant cheminės saugos vertinimą. 

MA ne visada nurodoma, kurioje žaislo dalyje yra atitinkamos medžiagos, bet atliekant saugos 

vertinimą be šių žinių neįmanoma apsieiti visada, kai būtina įvertinti galimą poveikį 

naudotojui. Medžiagos naudojimą ir (ar) jos buvimo vietą reikėtų apibūdinti taip, kad būtų 

galima įvertinti, ar ta medžiaga yra, pavyzdžiui, neprieinama, ar ji gali išsiskirti čiulpiant 

(laižant) žaislą, ar ją galima nuryti, ar galimas jos sąlytis su oda ir t. t. Jei yra žaislo prototipas, 

jo taip pat pakanka šiai informacijai pateikti. 

1.5.2.1. Informacijos teikimo kliūtys (informacijos konfidencialumas) 

Importuotojams, kurie atitinka gamintojo apibrėžtį (žr. Direktyvą 2009/48/EB, pavyzdžiui, 

importuotojas, kuris importuojamiems žaislams suteikia savo prekės ženklą), gali būti sunku 

gauti reikiamą informaciją iš tikrojo žaislo gamintojo. Dažniausios kliūtys yra informacijos 

konfidencialumas ir nuosavybė. Kai kuriais atvejais tiekėjo nenoras ar net atsisakymas pateikti 

informaciją iš MA gali būti pagrįstas, bet dėl to importuotojas, naudojantis savo prekės 

ženklą, neatleidžiamas nuo pareigos atlikti cheminės saugos vertinimą. Yra būdų, kuriais 

galima atlikti cheminės saugos vertinimą ir tokiais atvejais, kai trūksta informacijos, bet tada 

paprastai reikia palaikyti aktyvesnį dialogą su gamintoju, daryti prielaidas dėl blogiausio 

scenarijaus ir atlikti papildomus cheminius bandymus. Kai kurios galimybės išsamiau 

paaiškintos toliau. 

1.5.2.2. Ką reikia daryti, kai trūksta informacijos 

  Cheminės saugos vertinimą galima atlikti remiantis keliomis „blogiausio scenarijaus“ 

prielaidomis. Yra žinoma, kad kai kurių medžiagų sudėtyje gali būti ribojamų ar 

nepageidautinų cheminių medžiagų. Pavyzdžiui, jei gaminyje yra minkštojo PVC, 

reikėtų daryti prielaidą, kad jis plastifikuotas naudojant ribojamą ftalatą. Tokios 

prielaidos gali palengvinti dialogą su tiekėju, nes tokiu atveju galima siekti gauti 

tiekėjo patvirtinimą, kad pradinė blogiausio scenarijaus prielaida buvo klaidinga. 

Daugiau informacijos pateikta šių gairių III priedėlyje. 

 Jeigu importuotojas naudoja savo prekės ženklą, tikrasis žaislo gamintojas 

(pavyzdžiui, fabrikas) gali atlikti cheminės saugos vertinimą; jeigu tas vertinimas 

atliktas pagal šiose gairėse nustatytus principus, jis turėtų būti tinkamas. Tačiau pagal 

naujosios ŽSD nuostatas gamintojas (šiuo atveju importuotojas) vis tiek atsako už bet 

kokius cheminės saugos vertinimo trūkumus. 

 Siekdamas palengvinti gamintojo cheminės saugos vertinimo procesą, tiekėjas gali 

pasirašyti atitikties deklaraciją (arba nenaudojimo deklaraciją), kurioje patvirtinama, 

kad gaminys atitinka tam tikrus ES teisės aktus arba kad jame nenaudojamos tam 

tikros cheminės medžiagos. 

 Gamintojui siekiant užtikrinti, kad žaislas, kurį jis ketina gaminti arba importuoti, 

atitiktų taikomus ES reikalavimus, jam gali reikėti atlikti įvairius cheminius 

bandymus. Nors žaislų bandymai, siekiant nustatyti, ar juose nėra tam tikrų sunkiųjų 

elementų, kaip antai švino, kadmio, chromo ir t. t., yra įprasta praktika, nėra taip 

įprasta bandymais nustatyti, ar žaisle nėra antipirenų, medienos antiseptikų ar kt. 

Bandymai dėl daugybės cheminių medžiagų, siekiant patikrinti, ar jų nėra žaisle, gali 

kur kas brangiau kainuoti, palyginti su tuo, kiek reikia įdėti laiko ir pastangų siekiant 

gauti patikimą informaciją iš tikrojo gamintojo. Tačiau galima atlikti tikslinius 
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bandymus, siekiant aptikti draudžiamas (ribojamas) ar nepageidautinas chemines 

medžiagas, kurių gali būti tiriamoje medžiagoje. Pavyzdžiui, neverta tirti, ar 

nedažytame mediniame žaisle nėra ribojamų ftalatų, bet gali būti verta ištirti, ar jame 

nėra tam tikrų konservantų. Norint priimti tokius sprendimus dėl bandymų, reikia 

atlikti tam tikrą cheminės rizikos vertinimą ir galima remtis daugelio šaltinių 

duomenimis. Daugiau informacijos pateikta šių gairių III priedėlyje. 

1.5.3. Apibūdinimo etapas 

Apibūdinimo etape apibūdinamas darbas, atliktas siekiant nustatyti, ar tam tikrai medžiagai 

arba cheminei medžiagai: 

- taikomi teisiniai apribojimai; 

- ar jai taikomas dokumentuose, kaip antai standarte, nustatytas apribojimas, arba 

- ar įtariama (žinoma), kad ji yra pavojinga (t. y. kenkia sveikatai). 

Daugybę cheminių medžiagų ir mišinių jau yra uždrausta naudoti žaisluose arba jų 

naudojimas ribojamas. Kitas chemines medžiagas rengiamasi uždrausti ar apriboti, o dar kitos 

šiuo metu svarstomos kaip nepageidaujamos naudoti žaisluose. Žinoma, yra daugybė 

cheminių medžiagų, dėl kurių nekyla jokių įtarimų ir kurių keliama rizika, naudojant jas 

kasdienio naudojimo gaminiuose, kaip antai žaisluose, yra pakankamai maža. 

1.5.3.1. Apibūdinimas. Cheminės medžiagos apibūdinimas 

Kai kurios cheminės medžiagos gali būti įvardytos MA arba kituose dokumentuose 

(pavyzdžiui, tiekėjo pateiktoje informacijoje) naudojant pavadinimą ir kurią nors sutartinę 

numeraciją (pavyzdžiui, CAS numerį), tačiau gali būti nepateikta jokia kita informacija apie 

tos cheminės medžiagos pavojingas savybes. Vis dėlto kai kurie draudimai (apribojimai) 

(žr. 1.5.3.2 ir 1.5.3.3 skirsnius) yra pagrįsti cheminės medžiagos pavojingumo klasifikacija 

(t. y. ne tik CMR, bet ir kitokia klasifikacija), todėl būtina nustatyti, ar cheminė medžiaga 

priskiriama prie pavojingų medžiagų ir ar jai gali būti taikomi kokie nors apribojimai 

(draudimai). Šiuo tikslu labai naudinga žinoti CAS numerius. Pavyzdžiui, naujojoje ŽSD 

nustatyti kiekvienos klasifikuojamos pagal pavojingumą CMR medžiagos apribojimai, todėl, 

siekiant įvertinti, kokia yra tikimybė, kad šio apribojimo nebus laikomasi, būtina žinoti, ar 

kurios nors MA įvardytos cheminės medžiagos yra priskirtos prie CMR medžiagų. 

Pastaba. Apribojimai cheminėms medžiagoms kartais gali būti taikomi ir be suderintos 

klasifikacijos, kai tai pagrindžiama vadovaujantis atsargumo principu. Pavyzdys – ftalato 

esteris DINP, kuris neklasifikuojamas kaip pavojingas ir vis tiek yra apribotas pagal 

REACH reglamentą. Taigi apibūdinimo procese būtina į tai atsižvelgti. 

Cheminių medžiagų ir mišinių pavojingumo klasifikacijos sistema arba sistemos nustatomos 

pagal metodiką, kuri nustatyta Reglamento Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo 61 straipsnyje. Nuo 2010 m. gruodžio 1 d. iki 2015 m. birželio 1 d. cheminės 

medžiagos klasifikuojamos ir pagal Pavojingų medžiagų direktyvą 67/548/EEB (PMD), ir 

pagal Reglamentą dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo. Iki 2015 m. birželio 1 d. 

mišiniai klasifikuojami pagal Pavojingų preparatų direktyvą 1999/45/EB (PPD). Tačiau iki 

2015 m. birželio 1 d. mišiniai gali būti klasifikuojami, ženklinami ir pakuojami pagal 

Reglamentą Nr. 1272/2008. Tokiu atveju Direktyvos 1999/45/EB ženklinimo ir pakavimo 

nuostatos netaikomos. Po 2015 m. birželio 1 d. cheminių medžiagų ir mišinių pavojingumo 
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klasifikacija bus atliekama pagal Reglamento Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir 

pakavimo 62 straipsnyje nustatytą metodiką. Atliekant cheminės saugos vertinimą, yra svarbi 

tik tokia pavojingumo klasifikacija, kuri yra pagrįsta poveikiu sveikatai. 

Cheminės medžiagos klasifikavimo patikrinimo tvarka: 

 

1. Susirasti cheminės medžiagos EINECS arba CAS numerį internetu 

(http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-

chemicals;jsessionid=9CFF5DB37E29F86DF2EAB5BD2EC596BE.live2). 

2. Pagal cheminės medžiagos EINECS arba CAS numerį patikrinti, ar ji įtraukta į 

Direktyvos 67/548/EEB I priedą arba Reglamento dėl klasifikavimo, ženklinimo 

ir pakavimo VI priedą 

(http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation/index_en.htm  arba 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database) ir ar jos 

klasifikacija nurodyta dalyje „Informacija apie klasifikavimą ir ženklinimą“. 

3. Direktyvoje 1999/45/EB (iki 2015 m. gegužės 31 d.) pagal EINECS arba CAS 

numerį susirasti bendrąją arba konkrečią koncentracijos ribą, pagrįstą tos 

cheminės medžiagos klasifikacija 

(http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation/index_en.htm). 

4. Reglamente Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (nuo 

2015 m. birželio 1 d.) pagal EINECS arba CAS numerį susirasti bendrąją arba 

konkrečią koncentracijos ribą, pagrįstą tos cheminės medžiagos klasifikacija 

(http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation/index_en.htm). 

Minėtus informacijos šaltinius taip pat galima sutikrinti su MA arba CMA pateikta 

informacija. Žinant pavojingumo klasifikaciją, galima pereiti 1.5.3.2 ir 1.5.3.3 skirsniuose 

aprašytus etapus ir nustatyti, ar cheminei medžiagai taikomi kokie nors draudimai 

(apribojimai). 

Kai cheminės medžiagos pavojingumo klasifikacijos nėra, būtina patikrinti, ar yra jos SDL; 

SDL gali būti parengtas tuo atveju, jei tiekėjas savarankiškai suklasifikavo cheminę medžiagą. 

Tokiais atvejais reikėtų remtis šia savarankiška klasifikacija. 

Kai cheminės medžiagos neklasifikuojamos dėl jų poveikio sveikatai, tačiau yra žinoma arba 

įtariama, kad jos yra nepageidautinos žaisluose, reikėtų atlikti vertinimą šių gairių 

1.5.4.2 skirsnio b punkte nustatyta tvarka. Daugiau informacijos pateikta šių gairių 

IV priedėlyje. 

 

Atminkite, kad jeigu yra suderinta pavojingumo klasifikacija, tai ją reikia ir taikyti. Tačiau ši 

suderinta klasifikacija neapima visų galimų įverčių, todėl savarankiškai klasifikuojant 

gaunama papildomos informacijos ir nereikėtų atmesti galimybės tai daryti dėl tam tikrų 

suderintoje klasifikacijoje nenumatytų įverčių, kaip nustatyta CLP reglamento 4 straipsnio 3 

dalyje. 

Galima pasinaudoti klasifikavimo ir ženklinimo inventoriaus duomenų bazėje pateiktomis 

savarankiškomis klasifikacijomis. Tačiau šioje duomenų bazėje esama pasiūlymų skirtingai 

klasifikuoti chemines medžiagas, kurių CAS numeris yra tas pats; tai galima paaiškinti, 

pavyzdžiui, priemaišų susidarymu per skirtingus gamybos procesus ar kt. Todėl iš vieno 

http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals;jsessionid=9CFF5DB37E29F86DF2EAB5BD2EC596BE.live2
http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals;jsessionid=9CFF5DB37E29F86DF2EAB5BD2EC596BE.live2
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation/index_en.htm
http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/cl-inventory-database
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation/index_en.htm
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tiekėjo gaunamos konkrečios cheminės medžiagos savarankiška klasifikacija nebūtinai tinka 

iš kito tiekėjo gaunamai cheminei medžiagai su tuo pačiu CAS numeriu (t. y. cheminei 

medžiagai, kurios prekinis pavadinimas skiriasi), tačiau CLP reglamente yra pateikta aiškių 

rekomendacijų, kaip tiekėjas, platintojas ir tolesni naudotojai turėtų atlikti savo pareigas pagal 

šį reglamentą (4 straipsnio 3–6 dalys). Taip pat įsidėmėtina, kad toje duomenų bazėje 

pateiktos informacijos ECHA netikrins, nes už suderintų įrašų darymą joje atsako 

pramonininkai. 

 

 

1.5.3.2. Apibūdinimas. Draudžiamos (ribojamos) cheminės medžiagos (teisiniai 

reikalavimai) 

Užbaigus 1.5.2 skirsnyje aprašytą nustatymo etapą, galima nustatyti, kokių rūšių medžiagoms 

ar cheminėms medžiagoms taikomi šių gairių II priedėlyje nustatyti teisiniai reikalavimai, taip 

pat nustatyti, ar cheminės medžiagos yra įvardytos ir ar joms taikomi apribojimai. 

Pavyzdžiui, jei MA nurodyta, kad plastikas yra „plastifikuotas PVC“, daroma išvada, kad jam 

taikomi REACH reglamento XVII priedo 51 ir 52 punktuose nustatyti apribojimai. Jei MA 

nenurodyta „plastifikuotas“, daroma blogiausio scenarijaus prielaida, t. y. kad yra naudojamas 

plastifikatorius. 

Tuo atveju, jeigu MA nurodyta, kad yra plastifikatorius, apibūdinimo etape pažymima, kad 

jam taikomas apribojimas pagal REACH reglamentą, ir tada galima nustatyti, ar šis 

apribojimas yra pažeistas (tai atliekama tolesniame vertinimo etape). 

1.5.3.3. Apibūdinimas. Draudžiamos (ribojamos) cheminės medžiagos 

(nustatytos saugos standartuose) 

Tokia pačia, kaip pirmiau aprašyta, tvarka MA nurodytas medžiagas ir chemines medžiagas 

reikėtų patikrinti pagal žaislų saugos standartus, siekiant nustatyti, ar šie standartai joms 

taikomi. Taip pat svarbu remtis kitais standartais, kurie nėra konkrečiai skirti žaislams, jeigu 

juose aprašytas tiesioginis poveikis sveikatai (kai kurie cheminių medžiagų standartai skirti 

aplinkos apsaugai, kuri neįeina į šiose gairėse aprašytą cheminės saugos vertinimą). 

 

1.5.3.4. Apibūdinimas. Cheminės medžiagos, kurioms netaikomi draudimai 

(apribojimai) 

Patikrinus chemines medžiagas, kurių naudojimas yra draudžiamas arba ribojamas, taip pat 

reikėtų apibūdinti kitas nepageidautinas chemines medžiagas, siekiant nustatyti, ar jos gali 

būti pavojingos ir ar dėl to reikia atlikti jų vertinimą, kurio procesas aprašytas 

1.5.4.2 skirsnyje. 

1.5.4. Vertinimo etapas 

Vertinimą galima atlikti dvejopa tvarka, kuri priklauso nuo to, ar apibūdinimo etape buvo 

nustatytas koks nors taikomas apribojimas, ar jokių taikomų apribojimų nenustatyta. 
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1.5.4.1. Medžiagų ir cheminių medžiagų, kurioms taikomi apribojimai, 

vertinimas 

Pirmesniame etape nustatyta, kad medžiagai arba cheminei medžiagai taikomas atitinkamas 

apribojimas (draudimas). Vertinimo etape siekiama nustatyti, kokia yra tikimybė, kad 

cheminės medžiagos kiekis viršija kokias nors apribojimais nustatytas ribas. Kai yra žinoma 

cheminė medžiaga ir jos procentinė dalis gaminio sudėtyje, galima, remiantis nustatytomis 

ribomis, paprastai nustatyti, ar tos cheminės medžiagos apribojimas pažeistas, ar ne. 

Atitinkamos ribos gali būti cheminės medžiagos išsiskyrimo ribos arba bendro jos kiekio ribos 

(pagal atitinkamas teisės aktų nuostatas), ir reikia stengtis užtikrinti, kad šios ribos nebūtų 

painiojamos. 

Pavyzdys: MA įvardytas plastikas – PVC su 10 % plastifikatoriaus  

di-n-oktilftalato (DNOP), CAS Nr. 117-84-0. Pagal REACH apribojimą Nr. 52 DNOP 

„Negali būti [naudojamas] kaip medžiaga arba mišiniuose, jei [jo] koncentracija žaisluose ir 

vaikų priežiūros prekėse, kurias vaikai gali dėti į burną, yra didesnė kaip 0,1 % plastifikuotos 

medžiagos masės.“ 

Tais atvejais, kai žaislo medžiagą vaikai gali dėti į burną, aiškiai pažeidžiama plastifikuoto 

PVC bendroji kiekio riba (dėl sąvokos „dėti į burną“ žr. „Sąvokos „gali dėti į burną“, kaip 

apibrėžta REACH reglamento 1907/2006 XVII priedo 52 įraše, gaires“ 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm). 

Jei MA nurodyta ribojama medžiaga, bet nenurodyta jos procentinė dalis, reikia gauti daugiau 

informacijos palaikant tolesnį dialogą su gamintoju arba atliekant analitinius bandymus 

(žr. 1.5.2.2 skirsnį). Tačiau to nereikia daryti, jei, pavyzdžiui, apribojimas taikomas tik 

pasiekiamoms medžiagoms, o vertinama cheminė medžiaga yra nepasiekiamoje medžiagoje. 

Galimas pavyzdys – nikeliu dengtas metalinis varžtas žaislo viduje, kurio sąlytis su oda 

neįmanomas (žr. REACH reglamento XVII priede pateiktą apribojimą Nr. 27). 

Jei galima nustatyti, kad tikimybė, jog ribojamos cheminės medžiagos kiekis viršija nustatytą 

ribą, yra maža, reikėtų tai patvirtinti dokumentuose; tada galima vertinti kitą MA nurodytą 

medžiagą ar cheminę medžiagą (1.5.3 skirsnis). Šis procesas tęsiamas, kol įvertinamos visos 

medžiagos ir cheminės medžiagos. 

Toliau pateiktas pavyzdys. 

Tiekėjo pateiktame apibūdinime nurodyta, kad ABS plastiko dervoje yra CMR medžiagos 

akrilonitrilo (CAS Nr. 107-13-1) likutis, ne didesnis kaip 0,05 %. Akrilonitrilas yra 1B 

kategorijos kancerogeninė medžiaga, kurios konkrečios koncentracijos ribos nenustatytos, 

todėl bendroji jo koncentracijos riba pagal naująją ŽSD ir klasifikavimo taisykles yra 0,1 %. 

Akrilonitrilas nėra ribojamas pagal žaislų saugos standartą EN 71-9. Liejimo procese derva 

tampa žaislo dalimi ir galima pagrįstai manyti, kad akrilonitrilo likučiai dar labiau sumažėja, 

nes ši cheminė medžiaga yra laki. Be to, nėra duomenų, kad akrilonitrilas iš ABS gali išsiskirti 

į vandeninius modelinius tirpalus. Galima daryti pagrįstą išvadą, kad akrilonitrilas šiame 

plastike yra nelabai pavojingas, todėl šis plastikas yra tinkamas naudoti žaisluose (jeigu jame 

neaptinkama kitų cheminių medžiagų, kurių kiekiai viršytų priimtinas ribas). 

Kalbant apie CMR medžiagas, reikia pažymėti, kad pagal naująją ŽSD apribojimai, skirti 

CMR medžiagoms, netaikomi toms medžiagoms, kurioms taikomos nuostatos dėl medžiagų, 

kurios liečiasi su maistu (Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004) bei susijusios specialios 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
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konkrečioms medžiagoms skirtos priemonės, ir kurios atitinka šias nuostatas bei priemones. 

Ši išimtis neturi poveikio kitiems teisiniams apribojimams, kuriais gali būti uždraustos arba 

apribotos CMR medžiagos žaisluose. 

 

Kaip minėta, naujosios ŽSD II priedo III dalyje nustatyti įvairūs reikalavimai dėl cheminių 

medžiagų; įsidėmėtina, kad šie reikalavimai įsigaliojo 2013 m. liepos 20 d. 

1.5.4.2. Medžiagų ir cheminių medžiagų, kurioms netaikomi draudimai 

(apribojimai), vertinimas 

Prie šios grupės priskiriamos medžiagos ir cheminės medžiagos apibūdinamos kaip: 

a) medžiagos arba cheminės medžiagos, kurios yra klasifikuojamos pagal pavojingumą, tačiau 

joms netaikomi konkretūs apribojimai. 

Šių cheminių medžiagų, naudojamų žaisle, keliama rizika gali būti arba nebūti priimtinai 

maža; tai priklauso nuo to, ar yra būdų, kuriais vaikas gali patirti šių medžiagų poveikį; 

b) medžiagos arba cheminės medžiagos, kurios nėra klasifikuojamos pagal pavojingumą. 

Šios kategorijos medžiagos arba cheminės medžiagos gali būti neklasifikuojamos, nes jos 

laikomos saugiomis, kita vertus, gali būti atliekami jų moksliniai tyrimai arba vykti oficialus 

jų vertinimo procesas. Ši informacija yra svarbi atliekant cheminės saugos vertinimą ir į ją 

reikėtų atsižvelgti (žr. 1.3.4 skirsnį). 

Yra įvairių cheminių bei toksikologinių duomenų bazių ir informacijos šaltinių, kuriais galima 

remtis, siekiant sužinoti daugiau (daugiau informacijos pateikta šių gairių IV priedėlyje). 

Minėtais a ir b atvejais, kai galima pagrįstai manyti, kad medžiagą arba cheminę medžiagą 

galima klasifikuoti kaip pavojingą arba nepageidautiną dėl kitų priežasčių, būtina įvertinti 

galimą tos medžiagos poveikį vaikui. 

1.5.4.3. Poveikį lemiantys veiksniai 

Siekiant tinkamai įvertinti poveikį, reikia apsvarstyti kelis veiksnius: 

- kokio amžiaus naudotojams skirtas žaislas; 

- numatytąją paskirtį ir numatomą naudojimą, ir 

- poveikio būdus. 

 

Kokio amžiaus naudotojams skirtas žaislas 

Vertinant poveikį būtina atsižvelgti į tai, kokio amžiaus naudotojams skirtas žaislas. Kai kurie 

žaislai yra akivaizdžiai skirti tam tikroms amžiaus grupėms, pavyzdžiui, kramtyti skirti žaislai 

– labai mažiems vaikams, o „pasidaryk pats“ pobūdžio žaislas, kuriam naudoti reikia gerų 

meistravimo įgūdžių, nelaikomas tinkamu mažiems vaikams. Paprastai pakanka to, kad 

tinkamą amžių nurodo gamintojas, nebent šis nurodytas amžius prieštarautų tam, ką vienas iš 

tėvų ar prižiūrėtojas, atsižvelgdamas į žaislo funkcijas, matmenis ir savybes, galėtų pagrįstai 

pamanyti apie žaislo tinkamumą nurodytos amžiaus grupės vaikams. Atliekant cheminės 

saugos vertinimą daroma prielaida, kad žaislai bus naudojami tokiu būdu, kuris atitiks vaikų 
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amžių, t. y. su žaislais, kuriuose yra mažų dalių, nežais vaikai iki 3 metų, o vyresni vaikai 

paprastai nedės į burną ir nenurys žaislo dalių. 

 

Numatytoji paskirtis ir numatomas naudojimas 

Vertinant poveikį taip pat būtina atsižvelgti į gaminio pobūdį, numatytąją paskirtį ir 

numatomą naudojimą. Tačiau būtina žinoti, kokį žaislo naudojimą galima pagrįstai numatyti, 

nes nuo to gali priklausyti poveikio vertinimo rezultatas. Pavyzdys – „sniego burbulo“ tipo 

gaminys, parduodamas kaip žaislas, kai tokio burbulo viduje esantis vanduo neturėtų būti 

pasiekiamas naudotojui. Tačiau yra žinoma, kad iš šių žaislų po kurio laiko gali imti sunktis 

vanduo, o kartais vaikai gali pasiekti viduje esantį skystį ištraukę kamštelį, kuris paprastai yra 

žaislo apačioje. Vertinant poveikį būtina nuspręsti, ar galima numatyti, kad naudojant žaislą iš 

jo pradės sunktis skystis ir vaikas galės patirti jo poveikį. 

Kitas pavyzdys – žaislas, sudarytas iš rašalu sumirkytos paspaudės ir mažo antspaudo, kad 

popieriuje būtų galima rašalu atspausti tam tikrą ornamentą. Paprastai šie žaislai yra skirti 

vaikams nuo 5 metų. Galima numatyti, kad penkerių metų vaikas pasinaudos antspaudu 

norėdamas pasidaryti laikiną „tatuiruotę“ ant odos, nors instrukcijose gali būti nurodyta, kad 

šis žaislas tam neskirtas. Į tai būtina atsižvelgti poveikio vertinime. 

Poveikio būdai 

Atsižvelgiant į tai, kokio amžiaus naudotojams skirtas žaislas, ir į jo numatytąją paskirtį, 

labiausiai tikėtini cheminių medžiagų poveikio būdai yra šie: 

- poveikis per odą; 

- poveikis per burną: 

o poveikis prarijus; 

o poveikis čiulpiant ir laižant; 

- patekimas į akis; 

- poveikis įkvėpus. 

 

Įvertinus šiuos įvairius galimo poveikio būdus, reikia padaryti prielaidas. Pavyzdžiui, reikia 

daryti prielaidas dėl poveikio laiko, žaislo paviršiaus, kurio poveikis patiriamas, ir vaiko 

amžiaus. Reikėtų pradėti nuo prielaidų pagal konservatyvų blogiausią scenarijų; jei įvertinus 

tokį scenarijų padaroma išvada, kad rizikos nėra arba ji yra labai maža, galima daryti išvadą, 

kad žaislas yra saugus naudoti. Jei įvertinus blogiausią scenarijų padaroma išvada, kad yra 

rizika, taip pat reikėtų apsvarstyti tikroviškesnį scenarijų. 

Daugybėje žaislų medžiagų esantys pavojingų cheminių medžiagų likučiai nekelia 

toksikologinės rizikos, nes cheminės medžiagos daugeliu atvejų yra chemiškai sujungtos su 

žaislo medžiaga ir negali iš jos išsiskirti toksikologiškai svarbiais kiekiais. 

Pavyzdžiui, nėra duomenų, kad iš ABS plastiko įprastomis ir numatomomis žaislo naudojimo 

sąlygomis gali išsiskirti cheminės medžiagos, iš kurių jis pagamintas. Tokiais atvejais 

atliekant medžiagos cheminės saugos vertinimą pakanka pagrįsti šią poziciją ir pažymėti, kad 

papildomo cheminės rizikos vertinimo atlikti nereikia. 

Vis dėlto visuotinės taisyklės nėra ir yra kelios išimtys, iš kurių viena aprašyta toliau. 
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Iš žaislų medžiagų, kuriose yra plastifikuoto PVC, paviršiaus išsiskiria tam tikri 

plastifikatoriai. Plastifikatoriai paprastai yra veiksmingi kitų organinių medžiagų tirpikliai ir 

numatoma, kad tos kitos cheminės medžiagos, likusios PVC sudėtyje užbaigus gamybos 

procesą, taip pat daugiau ar mažiau išsiskiria kartu su plastifikatoriumi. Apie šių kitų 

cheminių medžiagų išsiskyrimą yra nedaug duomenų, bet reikia daryti pradinę prielaidą, kad 

jos išsiskirs. Turima patirtis, susijusi su ABS ir poliolefinais, rodo, kad labai mažai tikėtina, 

jog gaminant šias medžiagas naudotų monomerų gali būti gaminyje toksikologiškai svarbiais 

kiekiais (jei polimerizacijos procesas buvo sėkmingas). Tai yra itin svarbu ABS atveju, nes 

naudojami monomerai butadienas ir akrilonitrilas yra CMR medžiagos. Tai, kad 

polimerizacijos procesas nebaigtas, aiškiai matoma užbaigtame gaminyje – atitinkama 

medžiaga neturi jai būdingų mechaninių ir fizinių savybių. Tačiau apie kai kuriuos kitus 

žaisluose naudojamus polimerus yra nedaug duomenų, susijusių su cheminių medžiagų 

išsiskyrimu iš žaislų medžiagų į prakaito ir burnos (skrandžio) skysčių modelines terpes. 

Tais atvejais, kai nėra tiesioginių duomenų ir negalima daryti išvadų, reikėtų remtis blogiausiu 

scenarijumi. Jei turimi duomenys tik apie kai kurių cheminių medžiagų kiekius, taikant 

blogiausią scenarijų galima daryti prielaidą, kad išsiskirs visas cheminės medžiagos kiekis ir 

jo poveikis bus 100 %. Jei pagal tokį blogiausią scenarijų nustatoma, kad rizikos nėra, galima 

daryti išvadą, kad taikant tikrovišką blogiausią scenarijų taip pat nebūtų rizikos, nes nėra 

tikėtina, kad išsiskirs visas cheminės medžiagos kiekis ir kad jo poveikis bus 100 %. 

Poveikis per odą 

Daugumos žaislų poveikį per odą dėl sąlyčio su oda galima numatyti. Kai naudojami mišiniai, 

reikėtų daryti prielaidą, kad jie ilgą laiką liesis su oda, jei to negalima paneigti remiantis 

tiksline amžiaus grupe, suaugusiųjų priežiūra arba tuo, kad skystis yra visiškai nepralaidžioje 

talpoje. Pavyzdžiui, mažo žaislinio kareivėlio, skirto 5 metų vaikams, ilgalaikis sąlytis su oda 

nėra tikėtinas, o minkštas kimštas žaislas gali ilgą laiką liestis su oda. 

Tiriant tam tikras chemines medžiagas, taip pat svarbu numatyti, kokio dydžio odos plotas 

galės ilgą laiką liestis su žaislu. Rankoje laikomas žaislas (pavyzdžiui, žaislinis kareivėlis) 

gali liestis tik su mažu odos plotu, o skysčio pavidalo žaislas gali padengti didelį odos plotą. 

Taip pat reikėtų apsvarstyti žaislo pakartotinio naudojimo galimybę. Antspaudo paspaudė su 

rašalu paprastai greitai išdžiūsta, o vaikams skirtas žaislas su paruoštu skystu mišiniu gali būti 

supakuotas taip, kad jį būtų galima naudoti pakartotinai. 

Poveikis per burną 

Poveikis per burną – tai poveikis, patiriamas prarijus žaislą, dedant žaislą į burną, čiulpiant, 

laižant ir ryjant žaislus. Didžiausią riziką patirti poveikį per burną patiria vaikai iki 

18 mėnesių, taip pat, kiek mažiau, iki 3 metų. Tai nereiškia, kad vyresni vaikai negali dėti į 

burną ar praryti žaislo, tačiau dėti daiktus į burną yra mažiausiems vaikams būdingas elgesys. 

Galima numatyti, kad vyresni vaikai dės gaminius į burną, pavyzdžiui, kai tai yra rašymo 

priemonės arba žaislai, kurie yra skirti dėti į burną. 

Mažiems vaikams skirtuose žaisluose esantys mišiniai gali lengvai patekti į burną, todėl 

visada reikėtų atsižvelgti į šį poveikio būdą. 

Poveikis įkvėpus 
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Poveikis įkvėpus yra didžiausias, kai žaislai yra skirti tam, kad būtų galima patekti į jų vidų 

(pavyzdžiui, palapinė) arba dėti juos ant galvos (pavyzdžiui, kaukė). Iš tiesų įkvepiamas labai 

mažas cheminių medžiagų kiekis, nes tos medžiagos išsisklaido ore aplink vaiką. Tačiau tam 

tikrais atvejais gali reikėti ištirti poveikį įkvėpus, net tada, kai žaislai nėra skirti tam, kad būtų 

galima patekti į jų vidų ar dėti ant jų galvą. Tai gali būti, pavyzdžiui, dėlionės-kilimėliai 

kūdikiams, nes galima numatyti, kad kūdikis kiekvieną dieną gana ilgą laiką praleis ant 

kilimėlio, arti prie jo prikišęs nosį ir burną. 

Pavojingų medžiagų taip pat galima įkvėpti susidarius smulkių dalelių aerozoliui, pavyzdžiui, 

kai žaislas veikia kaip dažų purkštuvas; toks aerozolis paprastai yra toliau nuo naudotojo, bet 

reikėtų atsižvelgti į jo poveikį kitiems asmenims. 

Daugiau informacijos apie poveikį galima rasti šiame interneto puslapyje: 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-

products-directive. 

1.6. Cheminės saugos vertinimo rezultatas 

Darant saugos vertinimo išvadą reikėtų pateikti pranešimą dėl žaislo saugos atsižvelgiant į 

Žaislų saugos direktyvos 18 straipsnyje nustatytą saugos reikalavimą. Atlikus saugos 

vertinimo dalį, skirtą cheminėms medžiagoms, šiuo tikslu galima pateikti išvadą dėl 

kiekvienos medžiagos ar cheminės medžiagos, kuri nurodyta kaip galimai pavojinga, ir 

pažymėti, ar dėl tos medžiagos poveikio atsiranda rizika, kurią būtina valdyti. Nors žaislo 

medžiagoje gali būti pavojingos cheminės medžiagos, ši cheminė medžiaga gali būti visais 

atvejais biologiškai neprieinama (t. y. ji nedaro poveikio ir negali patekti į vaiko organizmą). 

Toksikologiniu požiūriu, jei nėra poveikio, negali būti ir rizikos. Dėl tam tikrų medžiagų 

prielaidą, kad rizikos nėra, galima daryti remiantis patirtimi. Kitų medžiagų atveju būtina 

nustatyti chemines medžiagas, apibūdinti joms būdingus pavojus ir nustatyti duomenis, kokia 

yra tų cheminių medžiagų išsiskyrimo tikimybė; tik tada, vertinant poveikį, galima priimti 

sprendimą, ar būtina, ar nebūtina valdyti riziką. Taip pat reikėtų pabrėžti, kad kai kurios 

cheminės medžiagos labiau geba išsiskirti nei kitos, ir, net jei bendra tam tikros cheminės 

medžiagos koncentracija laikoma gana maža, ne visada galima daryti išvadą, kad iš jos 

išsiskirsiantys kiekiai bus dar mažesni ir kad rizikos nėra, prieš tai neatlikus jokių analizių ir 

neįvertinus poveikio bei rizikos. 

http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
http://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/biocidal-products-directive
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I priedėlis. Medžiagų aprašas (MA). Cheminių medžiagų aprašas (CMA) 

 

1 pavyzdys. Minkštas kimštas muzikinis žaislas 
 

 

Manufacturer's Name ABCD

EXPLODED VIEW

Item Number 147925

Product Name MUSICAL SOFT FILLED TOY

Age Grade 0 month and over
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 Medžiagų aprašas (MA) 

 
Gaminio pavadinimas: 

MINKŠTAS KIMŠTAS MUZIKINIS 
ŽAISLAS    

 
 

Vieneto Nr.: 147925  

 Fabriko pavadinimas: ABCD      Data: MMMM/MM/DD  

 Amžiaus grupė: 0 mėnesių ir vyresniems      Versijos Nr.: 1.00   

Lygm

uo 

Dalies pavadinimas Dalies 

numeris 

Apibūdinimas Medžiagos CAS numeris Koncentracija 

(%) 

Ar prieinama 

gatavuose 

gaminiuose 

Ar yra SDL 

(T/N) 

Tiekėjo pagalbinė 

deklaracija (T/N) 

Kilmė Sudedamųjų 

dalių masė 

(g) 

Pastaba 

1 
Minkštas kimštas 

muzikinis žaislas 
147925 

                    

2 Tekstilė – galva 1a Balta tekstilės medžiaga Poliesteris 113669-95-7   T N N P 168   

2 Tekstilė – ausys 1b 
Balta raštuota tekstilės 

medžiaga 
Medvilnė 0000-00-0   T N N P 20 

  

2 
Tekstilė – kūnas, kojų 

pėdos 
1c 

Mėlyna tekstilės 

medžiaga 
Poliesteris 113669-95-7   T 

N 
T P 20 

  

2 Tekstilė – šalikas 1d Žalia tekstilės medžiaga Poliesteris 113669-95-7   T N T P 7   

2 Tekstilė – kojos 1e 
Balta tekstilės medžiaga 

su mėlynais ruoželiais 
Poliesteris 113669-95-7   T N N P 10 

  

2 Tekstilė – siūlės 1f Šviesiai mėlyna siūlė Poliesteris 113669-95-7   T N N P 1   

2 Tekstilė – siūlės 1g Tamsiai mėlyna siūlė Poliesteris 113669-95-7   T N N P 1   

2 Tekstilė – siūlės 1h Oranžinė siūlė Poliesteris 113669-95-7   T N N P 1   

2 Tekstilė – siūlės 1i Šviesiai pilka siūlė Poliesteris 113669-95-7   T N N P 1   

2 Tekstilė – rankos 1j 
Oranžinė tekstilės 

medžiaga 
Poliesteris 113669-95-7   T 

N N 
P 

3   

2 Užpildas 7 Užpildo pluoštas Poliesteris 113669-95-7   N N N P 15   
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2 Muzikinė dėžutė 2 Plastikinė rankenėlė ABS 9003-56-9   T N T P 20   

2 Muzikinė dėžutė 9 Muzikinė dėžutė HIPS 9003-53-6   N N T P 50   

2 Muzikinė dėžutė 3 Virvutė Poliesteris 113669-95-7   T N T P 5   

2 
Muzikinės dėžutės dėklas 

iš tekstilės 
8 

Muzikinės dėžutės dėklas 

iš tekstilės 
Medvilnė 0000-00-0   N N N P 3 

  

2 
Muzikinės dėžutės dėklas 

iš tekstilės 
8a Balta siūlė Poliesteris 113669-95-7   T N N P 1 

  

2 Etiketė 6 Etiketė Poliesteris 113669-95-7   T N N P 2   

3    
Skystas juodas 

rašalas 
 

  
T 

N   
O 

    

4    Suodžiai 1333-86-4 0,3 T T N R     

4    Toluenas 108-88-3 0,7 T T N R     

2 Dalys su lipukais 5 Lipukas Poliesteris 113669-95-7   T N N P 2   

2 Dalys su lipukais 5a Balta siūlė Poliesteris 113669-95-7   T N N P 2   

2 Pakuotė 4 Plastikinis kabliukas Polipropilenas 9003-07-0   T N N P 4   

Cheminių medžiagų sąrašas (CMA) 

Gaminio 
pavadinimas: 

MINKŠTAS KIMŠTAS MUZIKINIS 
ŽAISLAS 

    
 

Vieneto Nr.: 
147925  

Fabriko 
pavadinimas: ABCD 

     
 

 
Data: 

MMMM/MM/D
D  

Amžiaus 
grupė: 

0 mėnesių ir vyresniems      
 

Versijos Nr.: 
1.00   
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Dalies pavadinimas Dalies 

numeris 

Apibūdinimas Medžiagos  CAS 

numeris 

Cheminės 

medžiagos 

pavadinimas 

Paskirtis Koncentraci

ja (%) 

Ar prieinama 

gatavuose 

gaminiuose 

Ar yra SDL 

(T/N) 

Tiekėjo 

pagalbinė 

deklaracija (T/N) 

Kilmė Sudedamųjų 

dalių masė  

(g) 

Pasta

ba 

Minkštas kimštas 

muzikinis žaislas 
147925             

Tekstilė – galva 1a Balta tekstilės medžiaga Poliesteris     T N N P 168  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 1       

Tekstilė – ausys 1b 
Balta raštuota tekstilės 

medžiaga 
Medvilnė     T N N P 20  

    0000-00-0 Medvilnės pluoštas pagrindas 0,98       

    2503-73-3 Direct Blue 78 rašto dažiklis 0,02       

Tekstilė – kūnas, 

kojų pėdos 
1c Mėlyna tekstilės medžiaga Poliesteris     T N T P 20  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 0,98       

    neatskleista  mėlynas dažas 0,02       

Tekstilė – šalikas 1d Žalia tekstilės medžiaga Poliesteris     T N T P 7  

    113669-95-7 Poliesteris substrate 0,98       

    neatskleista  žalias dažas 0,02       

Tekstilė – kojos 1e 
Balta tekstilės medžiaga su 

mėlynais ruoželiais 
Poliesteris     T N N P 10  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 0,98       

    17354-14-2 Solvent Blue 35 
Ruoželių mėlynas 

dažas 
0,02       

Tekstilė – siūlės 1f Šviesiai mėlyna siūlė Poliesteris     T N N P 1  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 0,98       
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    17354-14-2 Solvent Blue 35 
Šviesiai mėlynas 

dažas 
0,02       

Tekstilė – siūlės 1g Tamsiai mėlyna siūlė Poliesteris     T N N P 1  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 0,98       

    14233-37-5 Solvent Blue 34 
Tamsiai mėlynas 

dažas 
0,02       

Tekstilė – siūlės 1h Oranžinė siūlė Poliesteris     T N N P 1  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 0,98       

    2481-94-9 Solvent Yellow 14 Oranžinis dažas 0,02       

Tekstilė – siūlės 1i Šviesiai pilka siūlė Poliesteris     T N N P 1  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 0,98       

    4395-53-3 Vat Black 25 
Šviesiai pilkas 

dažas 
0,02       

Tekstilė – rankos 1j Oranžinė tekstilės medžiaga Poliesteris     T N N P 3  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 0,98       

    2481-94-9 Solvent Yellow 14 Oranžinis dažas 0,02       

Užpildas 7 Užpildo pluoštas Poliesteris     N N N P 15  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 1       

Muzikinė dėžutė 2 Plastikinė rankenėlė ABS     T N T P 20  

    9003-56-9 ABS bazinė derva 1       

Muzikinė dėžutė 9 Muzikinė dėžutė HIPS     N N T P 50  

    9003-53-6 HIPS bazinė derva 1       

Muzikinė dėžutė 3 Virvutė Poliesteris     T N T P 5  
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    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 1       

Muzikinės dėžutės 

dėklas iš tekstilės 
8 

Muzikinės dėžutės dėklas iš 

tekstilės 
Medvilnė     N N N P 3  

    0000-00-0 Medvilnės pluoštas pagrindas 1       

Muzikinės dėžutės 

dėklas iš tekstilės 
8a Balta siūlė Poliesteris     T N N P 1  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 1       

Etiketė 6 Etiketė Poliesteris     T N N P 2  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 0,95       

   
Išdžiūvęs juodas 

rašalas 
   0,05 T N  O   

    1333-86-4 Suodžiai juodas dažiklis 0,02 T T N R   

    108-88-3 Toluenas rašalo tirpiklis 0,03 T T N R   

Dalys su lipukais 5 Lipukas Poliesteris     T N N P 2  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 1       

Dalys su lipukais 5a Balta siūlė Poliesteris     T N N P 2  

    113669-95-7 Poliesteris pagrindas 1       

Pakuotė 4 Plastikinis kabliukas Polipropilenas     T N N P 4  

    9003-07-0 Polipropilenas bazinė derva 1       

 



 

88 

 

2 pavyzdys. Buteliukas su skysčiu burbulams pūsti 
Gaminio 
pavadinimas:   

Buteliukas su skysčiu burbulams 
pūsti    

Data:   2011 m. liepos 18 d.    

Identifikacinis 
numeris:    B20A5    

Aprašymas 
Dalies 

numeris 

Naudojamų 
dalių 

skaičius 

Medžiaga, cheminė medžiaga arba 
sudedamoji dalis 

CAS, EINECS 
arba CI Nr. 

Ar 
reikia 
SDL 

(T/N) 

Ar yra tiekėjo 
pagalbinė 

deklaracija ar 
bandymo ataskaita 

(T/N) 

Pusiau surinktas 
buteliukas 

1 1 PVC su dažikliu (plastifikatoriumi) Nėra 
  T 

DANGTELIS 

2 

100 mg PVC derva 9002-86-2 N   

DANGTELIS 100 mg Plastifikatorius 
EC 229-176-9 

CAS 6422-86-2 N   

DANGTELIS 1 mg Dažiklis   N  T 

Lipdukas 3 1 Popieriuje atspausdinta medžiaga Nėra   T 

              

Lazdelė 4 1 PE derva 9002-88-4 N   

              

Skystis burbulams pūsti 

5 

0,1 ml 
Dodekanamidas, N,N-bis(2-

hidroksietilas) 
120-40-1 

N   

            

Skystis burbulams pūsti 0,5 ml Glicerolis 56-81-5 N   

            

Skystis burbulams pūsti 0,5 ml 
Natrio 2-[2-[2-

(trideciloksi)etoksi]etoksi]etilsulfatas 25446-78-0 N   
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Skystis burbulams pūsti 0,5 ml 2-chloracetamidas 79-07-2 T   

            

Skystis burbulams pūsti 15 ml Distiliuotas vanduo 7732-18-5 N   



 

 

Ia priedėlis. Laiško, kuriame tiekėjams rekomenduojama naudoti MA (CMA) 

šabloną, pavyzdys 

 

Gerbiamasis tiekėjau, 

 

2009 m. birželio 30 d. buvo paskelbta naujoji Žaislų saugos direktyva (2009/48/EB). Šiame 

laiške pranešame apie Jūsų įsipareigojimą suteikti tam tikrą informaciją, reikalingą, kad būtų 

tenkinami privalomi šios direktyvos reikalavimai. 

 

Pagal naująją Žaislų saugos direktyvą yra privaloma techniniuose dokumentuose pateikti: 

 

„išsamų konstrukcijos ir gamybos aprašą, įskaitant žaisle esančių sudedamųjų dalių ir medžiagų 

sąrašą ir saugos duomenų apie panaudotas chemines medžiagas lapus, kuriuos turi pateikti 

cheminių medžiagų tiekėjai“. 

 

Pagal direktyvą techninius dokumentus privalo pateikti gamintojas (fabrikas). Todėl fabrike į 

parengtus žaislo techninius dokumentus turi būti įtrauktas medžiagų aprašas (MA) ir (arba) 

cheminių medžiagų aprašas (CMA). Tai privalomas reikalavimas, kurio negalima nevykdyti 

dėl jokių priežasčių, net ir dėl komercinės paslapties. 

 

Europos Sąjungos (ES) ir kitose institucijose jau yra parengta nemažai gairių ir diskutuota apie 

tai, kas iš tiesų yra „sudedamųjų dalių ir medžiagų sąrašas“. Pramonėje MA ir CMA paprastai 

apibūdinamos gaminio dalys ir medžiagos, iš kurių jis pagamintas, siekiant, kad jis atitiktų 

reikalavimus. 

 

Iš patirties žinome, kad MA ir (arba) CMA rengiami daugumoje fabrikų ir tai yra neatsiejama 

gamybos proceso dalis. Tačiau gali kilti nesusipratimų dėl to, ką reikėtų įtraukti į MA ir CMA ir 

kokia forma juos parengti, kad būtų tenkinami reikalavimai. Nors tai ir nėra nustatyta, MA ir 

CMA turi būti pakankamai išsamūs, kad būtų galima įvertinti žaislą ir įsitikinti, kad jis atitinka 

Žaislų saugos direktyvą ir ypač jos reikalavimus dėl cheminių medžiagų. Vis dėlto ES, Europos 

žaislų gamintojų organizacija (TIE), Jungtinės Karalystės žaislų ir laisvalaikio prekių gamintojų 

asociacija ir kitos organizacijos parengė įvairių pavyzdinių formų, kuriomis galima remtis 

rengiant šiuos dokumentus. 

 

MA (CMA) turėtų būti surašytos žaislo dalys ir medžiagos, iš kurių jis pagamintas, ir ši 

informacija turėtų būti išdėstyta keliais lygmenimis; viršutinis iš jų (1 lygmuo) būtų gatavas 

žaislas. Gali būti nustatyti įvairūs lygmenys, kurie priklausys nuo paties žaislo sudėtingumo ir 

kokia jo dalis pagaminama pačiame fabrike, o kokia nuperkama. Iš nupirktų dalių (t. y. dalies, 

pusiau surinktos dalies, mišinio ar cheminės medžiagos) aprašymo MA ir (arba) CMA turi būti 

aišku, kaip reikėtų pasiekti, kad būtų užtikrinta atitiktis teisės aktų reikalavimams (pavyzdžiui, ar 

reikia deklaracijos, ar bandymų). 

Prie šio laiško pridedamas MA ir CMA pavyzdys. Tai – pavyzdinė forma, kurioje parodyta, 

kokią išsamią techninę informaciją yra privaloma pateikti pagal Žaislų saugos direktyvą, ir kiek 

informacijos pakanka, kad būtų galima atlikti cheminės saugos vertinimą. Kitokios formos MA ir 

(arba) CMA gali reikėti parengti tada, kai gamintojai naudojasi cheminės saugos vertinimo 

komercinėmis paslaugomis arba jau yra sukūrę savo sistemą iš tiekėjų gaunamai privalomai 

informacijai apibendrinti. Jei nerengiate kitokios formos MA ir (arba) CMA, labai 

rekomenduojame naudoti prie šio laiško pridėtą pavyzdį. 

Esame dėkingi už tai, kad padedate mums užtikrinti atitiktį teisiniams Žaislų saugos direktyvos 

reikalavimams. 

 

Pagarbiai 
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Ib priedėlis. Tiekėjo pagalbinės deklaracijos pavyzdys 

 

TIEKĖJO PAGALBINĖ DEKLARACIJA PAGAL ŽAISLŲ 
SAUGOS DIREKTYVĄ 2009/48/EB 

Specialūs reikalavimai dėl cheminių medžiagų 

 

Žaislų saugos direktyva 2009/48/EB (ŽSD) (žr. nuorodą) taikoma visiems nuo 2011 m. liepos 
20 d. Europos rinkai pateikiamiems žaislams; pagal ją gamintojai privalo parengti techninius 
dokumentus, kurie visų pirma turi apimti (kaip nustatyta ŽSD IV priede): 

a) išsamų konstrukcijos ir gamybos aprašą, įskaitant žaisle esančių sudedamųjų dalių ir 
medžiagų sąrašą ir saugos duomenų apie panaudotas chemines medžiagas lapus, kuriuos turi 
pateikti cheminių medžiagų tiekėjai. 

Kalbant apie reikalavimus dėl cheminių medžiagų, žaislai, kai tinka, atitinka EN 71 serijos 
darniuosius standartus. 

Žaislų saugos direktyvoje taip pat nustatyta, kad turi būti tenkinami šie reikalavimai dėl 
cheminių medžiagų, kurie yra svarbūs tiekėjo deklaracijai: 

10 straipsnis. Esminiai saugos reikalavimai 

1. Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad į rinką nebūtų galima pateikti 
žaislų, jeigu jie neatitinka esminių saugos reikalavimų: 2 dalyje nustatyto bendrojo saugos 
reikalavimo ir II priede nustatytų specialių saugos reikalavimų. 
2. Žaislai, įskaitant juose esančias chemines medžiagas, neturi kelti pavojaus naudotojų ar 
trečiųjų asmenų saugai arba sveikatai, kai jie naudojami pagal paskirtį arba kitu numanomu 
būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgseną. 
 

II priedas. Specialūs saugos reikalavimai. III skyrius. Cheminės savybės 

1. Žaislai turi būti suprojektuoti ir pagaminti taip, kad nekiltų rizika, jog bus pakenkta žmonių 
sveikatai dėl cheminių medžiagų ir mišinių, iš kurių žaislai sudaryti ar kurių yra žaislų sudėtyje, 
poveikio, jei žaislai naudojami kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje. 
Žaislai turi atitikti atitinkamus Bendrijos teisės aktus, susijusius su tam tikrų kategorijų 
produktais arba tam tikrų medžiagų ar mišinių ribojimu. 
2. Žaislai, kurie patys yra medžiagos ar mišiniai, taip pat turi atitikti 1967 m. birželio 27 d. 
Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų 
medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, 1999 m. gegužės 
31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų 
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės 
aktų nuostatų derinimo ir 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą 
(EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo, ir pakavimo, kai 
taikytina, susijusį su tam tikrų medžiagų ir mišinių klasifikavimu, įpakavimu ir ženklinimu 
etiketėmis. 
3. Nepažeidžiant 1 punkto antroje dalyje nustatytų taikomų apribojimų, žaisluose, žaislų 
sudedamosiose dalyse arba mikrostruktūriškai atskirose žaislų dalyse nenaudojamos medžiagos, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0048
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kurios remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1272/2008 klasifikuojamos kaip kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai (CMR) pagal 1A, 1B arba 2 kategorijas. 

Europos Komisija yra parengusi kelis gairių dokumentus dėl ŽSD taikymo ir ypač dėl techninių 
dokumentų (žr. nuorodą). 

Šiose gairėse išsamiau paaiškinta, kaip atlikti saugos vertinimą. Per saugos vertinimą vertinant 
chemines grėsmes reikėtų atsižvelgti į šiuos ŽSD nustatytus apribojimus: 

- CMR (kancerogeninėms, mutageninėms ar toksiškoms reprodukcijai medžiagoms) priskiriamų 
cheminių medžiagų, atsižvelgiant į papildomus reikalavimus ŽSD A ir C priedėliuose; 

- kvapiųjų medžiagų. 

Nors kai kurios cheminės medžiagos nėra ribojamos, nes nepriskiriamos prie CMR medžiagų, jos 
vis tiek gali būti nepageidautinos žaislų sudėtyje, nes gali būti klasifikuojamos dėl kitokio 
poveikio sveikatai arba yra visuotinai žinomos kaip nepageidaujamos žaisluose. Ūmus 
toksiškumas, ėsdinančios savybės ir gebėjimas sukelti alergines reakcijas yra esminių savybių, 
kurios gali būti pavojingos sveikatai, pavyzdžiai. 

Vertinant, ar cheminė medžiaga žaislo sudėtyje gali būti kenksminga vaikams, reikėtų remtis 
saugos duomenų lapais (SDL) (žr. nuorodą), kurie gali būti parengti kai kurioms cheminėms 
medžiagoms. 

Žaislų saugos direktyvoje nustatyta, kad žaislai turi atitikti REACH reglamentą Nr. 1907/2006 (žr. 
nuorodą). Šio reglamento XVII priede nustatyti kai kurie konkretūs reikalavimai ir apribojimai 
(pvz., dėl azodažiklių, benzeno, kadmio, nikelio, ftalatų ir kt.), o jo 57 straipsnyje apibrėžtos 
labai didelį susirūpinimą keliančios cheminės medžiagos (SVHC). 

Pagal Žaislų saugos direktyvą žaislai turi atitikti kitus galiojančius Bendrijos teisės aktus dėl tam 
tikrų kategorijų produktų (žr. nuorodą). 

Kai kuriose Europos valstybėse žaislams taikomi ir papildomi nacionaliniai chemines medžiagas 
reglamentuojantys teisės aktai. Šių papildomų teisės aktų sąrašą galima rasti techninių 
dokumentų gairėse (žr. nuorodą). 

Pasirašydami šį dokumentą, patvirtinate, kad jūsų pateiktos žaislų medžiagos ir (arba) 
žaislų sudedamosios dalys, kurios yra išvardytos toliau, atitinka visus taikomus 
reikalavimus. 

- (sąrašą pateikia tiekėjas) 
 

Pasirašydami šį dokumentą įsipareigojate: 

- nedelsdami pranešti šios deklaracijos gavėjui apie bet kokius jam pateiktų 
žaislų medžiagų ir (arba) žaislų sudedamųjų dalių cheminės sudėties pokyčius ir 
reikiamomis priemonėmis įrodyti, kad tenkinami minėti taikytini reikalavimai; 
ir 

- stebėti bet kokius minėtų taikytinų reikalavimų pasikeitimus ir reikiamomis 
priemonėmis įrodyti, kad tiekiamos žaislų medžiagos ir (arba) žaislų 
sudedamosios dalys atitinka tuos reikalavimus. 

 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm
http://echa.europa.eu/documents/10162/13643/sds_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/reach/reach_intro.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/toys/safety/guidance/index_en.htm


 

93 

Įmonės pavadinimas ir adresas:  Pasirašančiojo asmens vardas,  
      pavardė ir pareigos: 

 

 

 

Data, parašas ir įmonės spaudas: 

 

Pastaba: privaloma įrašyti visą raudonai pažymėtą informaciją. 
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II priedėlis. Žaislams taikomi ES teisės aktai 

 

Žaislams taikomi ES teisės aktai 

Daugybės cheminių medžiagų ir mišinių naudojimas žaisluose jau yra uždraustas arba 

apribotas. Kitas chemines medžiagas šiuo metu ketinama uždrausti arba apriboti, o dar 

kitos svarstomos kaip nepageidautinos žaisluose. 

Bendrieji cheminių medžiagų, kurių naudojimas, pavyzdžiui, žaisluose, jau yra 

draudžiamas arba ribojamas, sąrašai pateikti:  

- Direktyvoje 2009/48/EB dėl žaislų saugos; 

- 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/65/ES dėl tam 

tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo; 

- Reglamente (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų; 

- Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, 

autorizacijos ir apribojimų (REACH). 

Kosmetikos žaislai taip pat turi atitikti 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir 

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių. 

 

Kai galima daryti pagrįstą prielaidą, kad žaislai arba jų dalys ir pakuotė gali liestis su 

maistu (pavyzdžiui, žaisliniai arbatos puodeliai), jie turi atitikti Reglamentą 

(EB) Nr. 1935/2004 dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu, ir Komisijos 

reglamentą (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis su maisto 

produktais. 

Žaislai, kurie patys yra medžiagos ar mišiniai, pavyzdžiui, plakatams skirti dažai, pirštais 

tepami dažai, minkyti skirti žaislai, konstruktoriai ir eksperimentiniai rinkiniai, turi 

atitikti Reglamentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP 

reglamentas). 

Žinoma, reikalavimai, nustatyti minėtose direktyvose bei reglamentuose ir toliau 

pateiktoje 1 lentelėje nurodytuose teisės aktuose, yra privalomi (jei taikomi). 

1 lentelėje apibendrinti žaislams taikomi Europos cheminių medžiagų teisės aktai, 

įskaitant nacionalinės teisės aktus. 

Svarbu: paskutinius Europos teisės aktų atnaujinimus rasite Europos Komisijos 

interneto svetainės puslapiuose.
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Teisės aktas  

Kosmetikos reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/index_en.htm   

Reglamentas (EB) Nr. 1935/2004 

dėl žaliavų ir gaminių, skirtų liestis su maistu 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_l

egisl_en.htm    

Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 

dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis 

su maisto produktais 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_l

egisl_en.htm  

 

Direktyva 84/500/EEB 

dėl keramikos gaminių, galinčių liestis su maisto 

produktais 

http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_l

egisl_en.htm   

Direktyva 2011/65/ES dėl tam tikrų pavojingų 

medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje 

įrangoje apribojimo 

http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm   

 

Direktyva 2006/66/EB 

dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir 

akumuliatorių atliekų 

 

 

http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.htm  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/index_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm
http://ec.europa.eu/food/food/chemicalsafety/foodcontact/eu_legisl_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/index.htm
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Reglamentas (EB) Nr. 850/2004  

dėl patvariųjų organinių teršalų 

http://ec.europa.eu/environment/pops/index_en.htm 

REACH reglamentas (EB) Nr. 1907/2006: 

tam tikrų pavojingų medžiagų, mišinių ir gaminių 

gamybos, pateikimo rinkai ir naudojimo 

apribojimai 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation/index

_en.htm  

http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/restrictions

/index_en.htm  

 

 

http://ec.europa.eu/environment/pops/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/legislation/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/reach/restrictions/index_en.htm
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Chemines medžiagas reglamentuojantys nacionalinės teisės aktai 

 

DK Ftalatai Žaislai 2009 m. rugsėjo 5 d. Nutarimas 

Nr. 855 dėl draudimo naudoti 

ftalatus žaisluose ir vaikų 

priežiūros prekėse. 

Danijoje uždrausti visi o-ftalinės 

rūgšties esteriai, kurių 

nereglamentuoja REACH, jų 

negalima naudoti žaisluose 

vaikams nuo 0–3 metų ir vaikų 

priežiūros prekėse vaikams nuo 0–

3 metų, kai šie žaislai arba prekės 

yra skirti dėti į burną arba galima 

pagrįstai tikėtis, kad jie bus 

dedami į burną. Koncentracijos 

riba yra 0,05 %; šis draudimas 

taikomas vientisoms gaminio 

dalims.  

DK  Švinas Žaislai 2009 m. rugsėjo 5 d. Nutarimas 

Nr. 856 dėl draudimo importuoti 

arba parduoti gaminius, kurių 

sudėtyje yra švino. 

Danijoje uždrausta importuoti ir 

parduoti visus gaminius, kuriuose 

cheminio elemento švino kiekis 

viršija 100 ppm. Tačiau uždrausti 

tik kai kurie švino, kaip metalo, 

naudojimo būdai. Žaislams gali 
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būti svarbus švino naudojimas 

hobiams skirtuose gaminiuose ir 

dekoratyviniuose dirbiniuose, 

įskaitant juvelyrinius papuošalus 

ir bižuteriją. Švino, kaip metalo, 

naudojimo ribinė vertė taip pat yra 

100 ppm ir šis draudimas 

taikomas vientisoms gaminio 

dalims. 

DK Kadmis Danga 

Stabilizatorius 

 

2009 m. rugsėjo 5 d. Nutarimas 

Nr. 858 dėl gaminių, kurių 

sudėtyje yra kadmio, importo, 

pardavimo ir gamybos 

uždraudimo.  

Danijoje uždrausta importuoti, 

parduoti arba gaminti gaminius, 

kuriuose kadmis naudojamas 

paviršiams apdoroti (kadmio 

danga), kaip dažantysis pigmentas 

arba plastiko stabilizatorius. 

Ribinė vertė yra 75 ppm; 

draudimas taikomas vientisoms 

gaminio dalims. 

DK Gyvsidabris Žaislai 2003 m. liepos 1 d. Nutarimas 

Nr. 627 dėl gyvsidabrio ir 

gaminių, kurių sudėtyje yra 

gyvsidabrio, importo, pardavimo 

ir eksporto uždraudimo. 

Danijoje uždrausta importuoti, 

parduoti ir eksportuoti gaminius, 
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kurių sudėtyje yra gyvsidabrio, 

įskaitant žaislus. Riba yra 

100 ppm, draudimas taikomas 

vientisoms gaminio dalims. 

SE Gyvsidabris ir metileno chloridas, 

trichloretilenas ar tetrachloretilenas  

Žaislai Potvarkis dėl cheminių produktų 

(1998:944) (tvarkymo, importo ir 

eksporto uždraudimo) ir Nuostatų 

dėl chemijos produktų ir 

biotechninių organizmų (KIFS 

2008:2) 5 skyrius. 

FI Formaldehidas Tekstilės gaminiai Vyriausybės įsakymas dėl 

didžiausios leidžiamosios 

formaldehido koncentracijos tam 

tikruose tekstilės gaminiuose 

(Suomijos teisės aktas 

Nr. 233/2012) 

FI Fenoliai Žaislai Buvusios Nacionalinės sveikatos 

tarybos rekomendacija  

CZ Formaldehidas Žaislų, skirtų vaikams iki 3 metų, 

dalys iš tekstilės 

30 mg/kg laisvojo ir hidrolizuoto 

formaldehido 

Sveikatos ministro įsakymas 

Nr. 84/2001 su pakeitimais, 

padarytais įsakymu Nr. 521/2005 

CZ Pirminiai aromatiniai aminai Žaislų, skirtų vaikams iki 3 metų, 

dalys iš tekstilės 

0,05 mg anilino hidrochlorido. 

Sveikatos ministro įsakymas 
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Nr. 84/2001 su pakeitimais, 

padarytais įsakymu Nr. 521/2005 

CZ Patogeniški ir sąlygiškai 

patogeniški mikroorganizmai 

Žaislai vaikams iki 3 metų  0  

Sveikatos ministro įsakymas 

Nr. 84/2001 su pakeitimais, 

padarytais įsakymu Nr. 521/2005 

CZ Organinio alavo stabilizatoriai Plastikiniai žaislai vaikams iki 

3 metų  

0  

Sveikatos ministro įsakymas 

Nr. 84/2001 su pakeitimais, 

padarytais įsakymu Nr. 521/2005 

CZ Azodažikliai, iš kurių susidaro 

pavojingi aromatiniai aminai 

Plastikiniai žaislai 0  

Sveikatos ministro įsakymas 

Nr. 84/2001 su pakeitimais, 

padarytais įsakymu Nr. 521/2005 

CZ Dažai Žaislai vaikams iki 3 metų Jokio išsiskyrimo. 

Sveikatos ministro įsakymas 

Nr. 84/2001 su pakeitimais, 

padarytais įsakymu Nr. 521/2005 

CZ Priedai, šviečiantys UV šviesoje Žaislai vaikams iki 3 metų  Jokio išsiskyrimo. 

Sveikatos ministro įsakymas 

Nr. 84/2001 su pakeitimais, 

padarytais įsakymu Nr. 521/2005 
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CZ Atrinkti ftalatai Plastikiniai žaislai vaikams iki 

3 metų  

0,1 % 

Sveikatos ministro įsakymas 

Nr. 84/2001 su pakeitimais, 

padarytais įsakymu Nr. 521/2005 

NO Gyvsidabris ir gyvsidabrio 

junginiai 

Žaislai Įstatymo dėl gaminių 2.3 

straipsnis: ne daugiau kaip 

0,001 proc. masės. Išimtis taikoma 

gaminiams, kuriuos reglamentuoja 

kiti teisės aktai (REACH, 

Direktyva dėl elektros ir 

elektroninės įrangos ir t. t.). 

NO Trumpų grandinių chloroparafinai 

(SCCP) 

Žaislai Įstatymo dėl gaminių 2.4 

straipsnis: ne daugiau kaip 

0,1 proc. masės. 

NO Formaldehidas Tekstilės gaminiai Įstatymo dėl gaminių 2.10 

straipsnis: ne daugiau kaip 

30 mg/kg vaikams iki dvejų metų 

skirtuose tekstilės gaminiuose, 

kitais atvejais – 100 mg/kg. 
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Ne chemines medžiagas reglamentuojantys nacionalinės teisės aktai 

 

DE Žaislai, skirti vaikams iki 36 mėnesių, 

ir žaislai, skirti dėti į burną, pagaminti 

iš polimerų, popieriaus ir kartono 

2003 m. sausio mėn. XLVII 

rekomendacija 

 Balionai Iš dalies pakeistas teisės aktas 

Bedarfsgegenständeverordnung, 

1997 m. gruodžio mėn.  

NL Balionai Besluit van 12 april 2010 Beleidsregel 

inzake normen veiligheid van ballonnen 

(2010 m. balandžio 12 d. potvarkis, dėl 

balionų saugos taikytinos taisyklės) 

FR Kimšti patalynės reikmenys Potvarkis Nr. 2000-164 dėl su patalynės 

reikmenų naudojimu susijusios rizikos 

prevencijos (EN ISO 12952-1 ir -2) 

 Vaizdo žaidimai Potvarkis Nr. 96-360 dėl įspėjimų, 
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susijusių su vaizdo žaidimais 

 Prie saldainių pritvirtinti žaislai Potvarkis Nr. 2006-286, iš dalies 

pakeistas Potvarkiu Nr. 2007-467, dėl 

gaminių, kuriuos sudaro saldainis ir 

nevalgomos detalės, pritvirtintos prie 

saldainio tuo metu, kai jis valgomas  

UK Elektros kištukai ir rozetės BS 1363 – Taisyklės dėl kištukų ir 

rozečių 

 Apmušti baldai Baldų ir buto įrangos (priešgaisrinės) 

(saugos) taisyklės, 1988 m. (su 1989 ir 

1993 m. pakeitimais) 

 Rašymo priemonės BS 7272 1 ir 2 dalys: 2008 m. rašymo ir 

žymėjimo priemonės 

 Žaisliniai šaunamieji ginklai Smurtinių nusikaltimų mažinimo aktas / 

BTHA praktikos kodeksas dėl žaislinių 

šaunamųjų ginklų 
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DK Vandeniniai jojo Bekendtgørelse om forbud mod udbud, 

forhandling og distribution af 

vandyoyoer nr. 365 af 23. maj 2003 

BE Jojo 22 MAI 2005. — Arrêté royal portant 

interdiction de la mise sur le marché de 

jouets de type yo-yo élastique 

comportant une boule 

remplie d’un liquide 

 Magnetiniai žaislai 25 JUILLET 2008. — Arrêté royal 

obligeant l’apposition d’un 

avertissement sur les jouets 

magnétiques 
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III priedėlis. Medžiagos, kuriose, remiantis turimais duomenimis, gali būti draudžiamų 

(ribojamų) cheminių medžiagų 

 

Toliau pateikti cheminių medžiagų, kurių gali būti įvairiose medžiagose arba prieduose, 

pavyzdžiai (sąrašas neišsamus): 

- Plastikuose ir gumoje gali būti švino teršalų, chromatų, alavo teršalų, chloroparafinų, 

ftalatų, taip pat gali būti poliaromatinių angliavandenilių bei nitrozoaminų. 

- Tekstilės gaminiuose gali būti formaldehido, nuo pelėsių apsaugančių medžiagų, 

antipirenų, dažų ir impregnuojamųjų medžiagų, kaip antai PFOS (perfluoroktano 

sulfonato). 

- Odoje gali būti rauginimo medžiagų, kaip antai chromo. 

- Metalai yra baziniai elementai, kaip antai švinas, geležis, varis, gyvsidabris, aliuminis, 

nikelis, sidabras, alavas ir cinkas. Dauguma komerciniuose žaisluose aptinkamų metalų 

yra lydinių sudėtyje (lydiniai – specialūs įvairių metalų mišiniai, turintys būdingas 

savybes, kurios skiriasi nuo jų atskirų sudedamųjų dalių savybių). Pavyzdys – nerūdijantis 

plienas, kurio sudėtyje žaisluose leidžiama naudoti nikelį (direktyvos A priedėlis). Kai 

kurie metalai, kaip antai švinas, kadmis ir kt., jau yra įvertinti ir neturėtų būti sąmoningai 

naudojami tose žaislų dalyse, kurios yra pasiekiamos vaikams. 

- Stikle gali būti švino, arseno arba stibio. 

- Medienoje gali būti medienos konservantų, kurių sudėtyje gali būti chromo, arseno, vario, 

kreozoto ir t. t. 

- Popieriuje gali būti dažiklių, kurių sudėtyje gali būti sunkiųjų elementų. 

Dažnai gali būti naudinga apsvarstyti, ar medžiaga atlieka tam tikrą funkciją ir, jei taip, kaip 

pasiekta, kad ji atliktų šią funkciją. Pavyzdžiui, kai kurios cheminės medžiagos naudojamos 

siekiant suteikti medžiagai spalvą, kvapą, ją užkonservuoti, apsaugoti nuo ugnies, 

impregnuoti, apsaugoti nuo pelėsių, užtikrinti minkštumą ir t. t. 

Taip pat žr. IV priedėlį, kuriame pateikti informacijos apie nepageidautinas chemines 

medžiagas šaltiniai, kuriais galima naudotis. 
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IV priedėlis. Informacijos apie nepageidautinas chemines medžiagas šaltiniai 

 

- Pramonės asociacijos. 

- Klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo (CLP) sąrašas, kurį galima rasti, pavyzdžiui, 

ECHA interneto svetainėje (www.echa.eu). 

- Europos cheminių medžiagų agentūros (ECHA) labai didelį susirūpinimą keliančių 

cheminių medžiagų (SVHC) sąrašas (www.echa.eu). 

- Tarptautinė vėžio tyrimų agentūra (IARC) (http://www.iarc.fr). 

- REACH cheminių medžiagų, kurias rekomenduojama nedelsiant pakeisti kitomis 

(angl. Substitute It Now, SIN), sąrašas (http://www.sinlist.org). 

- Kalifornijos valstijos vyriausybės Pavojų aplinkai ir sveikatai vertinimo tarnybos 

(OHEEA) pasiūlymas Nr. 65 „Kalifornijos valstijos nustatytų vėžį sukeliančių cheminių 

medžiagų sąrašas“ (Chemical Listed as Known to the State of California to Cause 

Cancer) (http://oehha.ca.gov/prop65/prop65_list/Newlist.html). 

- Duomenų bazės, kaip antai Švedijos cheminių medžiagų agentūros duomenų bazė PRIO 

(www.kemi.se). 

- Toksikologinių duomenų bazės:  

o ChemIDPlus Lite (http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/chemidlite.jsp); 

o ChemIDPlus Advanced (http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/). 

- ES skubaus valstybių narių pasikeitimo informacija apie visas pavojingas vartojimo 

prekes sistema (RAPEX) 

(http://ec.europa.eu/consumers/dyna/rapex/rapex_archives_en.cfm). 

- Ekologiniais ženklais ženklinamiems gaminiams taikomi apribojimai. Ekologinių 

ženklų pavyzdžiai (http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/other-ecolabels.html). 

- ES rizikos vertinimai ir poveikio vertinimai (pavyzdžiui, 

http://echa.europa.eu/information-on-chemicals/information-from-existing-substances-

regulation). 

- Bandymų centrų ir tyrimų institutų interneto svetainės. 

- Konkrečių įmonių ribojamų cheminių medžiagų sąrašai (kai kurios įmonės juos skelbia 

internete). 

- Interneto ieškyklės, pavyzdžiui, www.google.com. 
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