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REGLAMENTAI
KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 237/2012
2012 m. kovo 19 d.
dėl leidimo naudoti iš Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) gaunamą alfa-galaktozidazę (EC
3.2.1.22) ir iš Aspergillus niger (CBS 120604) gaunamą endo-1,4-beta-gliukanazę (EC 3.2.1.4) kaip
mėsinių viščiukų pašarų priedą (leidimo turėtojas Kerry Ingredients and Flavours)
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba)
2011 m. lapkričio 17 d. nuomonėje (2) padarė išvadą,
kad iš Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) gaunamos
alfa-galaktozidazės (EC 3.2.1.22) ir iš Aspergillus niger
(CBS 120604) gaunamos endo-1,4-beta-gliukanazės (EC
3.2.1.4) preparatas siūlomomis naudojimo sąlygomis
nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai,
žmonių sveikatai arba aplinkai ir kad naudojant šį prepa
ratą gali padidėti mėsinių viščiukų svoris. Tarnyba
nemano, kad reikėtų nustatyti konkrečius stebėsenos po
pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, Tarnyba patvirtino
pašarų priedo pašaruose analizės metodo taikymo atas
kaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003
įsteigta etaloninė laboratorija;

(5)

iš Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) gaunamos alfagalaktozidazės (EC 3.2.1.22) ir iš Aspergillus niger (CBS
120604) gaunamos endo-1,4-beta-gliukanazės (EC
3.2.1.4) preparato vertinimas rodo, kad Reglamento
(EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimų
išdavimo sąlygos yra įvykdytos. Taigi, kaip nurodyta šio
reglamento priede, turėtų būti išduotas leidimas naudoti
minėtą preparatą;

(6)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto
grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto
nuomonę,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų
naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams
gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas
tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka;

(2)

pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo
pateiktas prašymas leisti naudoti iš Saccharomyces cerevisiae
(CBS 615.94) gaunamą alfa-galaktozidazę (EC 3.2.1.22) ir
iš Aspergillus niger (CBS 120604) gaunamą endo-1,4-betagliukanazę (EC 3.2.1.4). Kartu su prašymu buvo pateikti
duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Regla
mento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį;

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

(3)

prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti iš Saccharomyces
cerevisiae (CBS 615.94) gaunamą alfa-galaktozidazę (EC
3.2.1.22) ir iš Aspergillus niger (CBS 120604) gaunamą
endo-1,4-beta-gliukanazę (EC 3.2.1.4) kaip mėsinių
viščiukų pašarų priedą, skirtiną prie priedų kategorijos
„zootechniniai priedai“;

(1) OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

1 straipsnis
Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zoo
techniniai priedai“ ir funkcinei grupei „virškinimo stimuliatoriai“,
leidžiama naudoti kaip gyvūnų pašarų priedą šio reglamento
priede nustatytomis sąlygomis.
(2) EMST leidinys (2011 m.) 9(12):2451.
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2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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PRIEDAS

Priedo
identifikavimo
numeris

Leidimo turėtojo
pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis
arba
kategorija

Didžiausias
amžius

Mažiausias
kiekis

Didžiausias
kiekis
Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo
terminas

LT

Aktyvumo vienetai kilograme
visaverčio pašaro, kurio drėgnis
yra 12 %

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai
4a17

Kerry Ingredients
and Flavours

Alfagalaktozidazė
(EC 3.2.1.22)
Endo-1,4-betagliukanazė

iš Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94)
gaunamos alfa-galaktozidazės (EC 3.2.1.22) ir
iš Aspergillus niger (CBS 120604) gaunamos
endo-1,4-beta-gliukanazės (EC 3.2.1.4) kieto
pavidalo preparatas, kurio mažiausias aktyvu
mas:
— 1 000 U (1)
grame

alfa-galaktozidazės

Mėsiniai
viščiukai

—

50 U alfagalaktozi
dazė
285 U endo1,4-beta-gliu
kanazė

viename

— 5 700 U (2) endo-1,4-beta-gliukanazės
viename grame
Veikliosios medžiagos apibūdinimas
iš Saccharomyces cerevisiae (CBS 615.94) gaunama
alfa-galaktozidazė ir iš Aspergillus niger (CBS
120604) gaunama endo-1,4-beta-gliukanazė
Analizės metodas (3)

—

1. Priedo ir premikso naudo
jimo taisyklėse nurodyti
laikymo temperatūrą, laiką
ir stabilumą granuliuojant.

2022 m.
balandžio 9 d.

2. Didžiausia rekomenduo
jama dozė:
— 100 U alfa-galaktozi
dazės viename kg
— 570 U endo-1,4-betagliukanazės viename kg
3. Sauga: tvarkant produktą
reikia naudoti kvėpavimo
takų apsaugos priemones,
akinius ir pirštines.

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

(EC 3.2.1.4)

Priedo sudėtis

Nustatymas:
— kolorimetrinis metodas matuojant p-nitrofe
nolį, alfa-galaktozidazės atpalaiduotą iš
nitrofenil-alfa-galaktopiranozido substrato;
— kolorimetrinis metodas matuojant vandenyje
tirpius dažus, endo-1,4-beta-gliukanazės
atpalaiduotus iš azurino, skersinu ryšiu
susieto su miežių gliukano substratu.
(1) 1 U – fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 mikromolį p-nitrofenolio per minutę iš p-nitrofenil-alfa-galaktopiranozido (pNPG) esant 5,0 pH ir 37 °C temperatūrai.
(2) 1 U – tai fermento kiekis, atpalaiduojantis 1 miligramą redukuojančių cukrų (gliukozės ekvivalentai) per minutę iš beta-gliukano esant 5,0 pH ir 50 °C temperatūrai.
(3) Išsamų analizės metodų aprašymą galima rasti Etaloninės laboratorijos svetainėje: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 238/2012
2012 m. kovo 19 d.
kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas
pavadinimas [Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (SGN)]
2 dalyje nurodytos paskelbimo datos ir iškėlė šį klausimą
pagal to reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nurodytą nacio
nalinę prieštaravimo procedūrą;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų
geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1),
ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,
kadangi:
(1)

(2)

(3)

remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2
dalies pirma pastraipa, Prancūzijos paraiška įregistruoti
pavadinimą „Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande“
(SGN) paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (2);
prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr.
510/2006 7 straipsnį Komisija negavo, todėl šis pavadi
nimas turi būti įregistruotas;
remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 13 straipsnio 3
dalies antra pastraipa, įmonėms, įsisteigusioms valstybėje
narėje, kurioje yra konkreti geografinė vietovė, gali būti
nustatytas pereinamasis laikotarpis su sąlyga, kad atitin
kamos įmonės teisėtai prekiavo aptariamais produktais
nuolat naudodamos atitinkamus pavadinimus ne mažiau
kaip penkerius metus iki minėto reglamento 6 straipsnio

(4)

2011 m. vasario 22 d. gautu raštu Prancūzijos Respub
likos valdžios institucijos Komisijai patvirtino, kad jos
teritorijoje įsisteigusios įmonės atitinka Reglamento (EB)
Nr. 510/2006 13 straipsnio 3 dalies antros pastraipos
sąlygas;

(5)

esant tokioms sąlygoms, minėtoms įmonėms leidžiama
toliau naudoti įregistruotą „Sel de Guérande / Fleur de
sel de Guérande“ (SGN) pavadinimą penkerius pereina
mojo laikotarpio metus skaičiuojant nuo šio reglamento
įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Šio reglamento I priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.
Vis dėlto II priede nurodytoms įmonėms leidžiama toliau
naudoti minėtą pavadinimą penkerius metus nuo šio regla
mento įsigaliojimo dienos.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
Dacian CIOLOȘ

Komisijos narys

(1) OL L 93, 2006 3 31, p. 12
(2) OL C 189, 2011 6 29, p. 42.
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I PRIEDAS
Reglamento (EB) Nr. 510/2006 I priede išvardyti produktai:
PRANCŪZIJA
Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande (SGN)
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II PRIEDAS
Įmonės, kurioms leidžiama toliau naudoti įregistruotą „Sel de Guérande / Fleur de sel de Guérande“ (SGN)
pavadinimą penkerius pereinamojo laikotarpio metus skaičiuojant nuo šio reglamento įsigaliojimo
Pavadinimas

Įmonė

1 Adresas

2 Adresas

Komuna

ANEZO Thierry

Route du Lamy

44420 MESQUER

ARNOULD Nicolas

Pen d'Hué

44350 ST MOLF

AUBE Didier

Rue des Gabelous Boulay

44350 ST MOLF

BAHOLET Sylvain

133 av. de l'Océan

44510 LE POULIGUEN

BALAY Alain

3 rue de Treraly

44420 LA TURBALLE

BARON Julien

9 bis rue de la Gare

44740 BATZ SUR MER

BENISTY Daniel

59 route du Lany

44420 MESQUER

BERNIER Gilles

Village de Guéniguen

44350 GUERANDE

BILLAUD Anthony

46 bis rue de la GrandVallée

44740 BATZ SUR MER

BIRKER Philippe

50 rue des Cordiers

44490 LE CROISIC

BODIGUEL François
Xavier

Kerneve

44350 GUERANDE

BOULEAU Stéphane

Sté l'Œillet de
Guérande

Kergaigne no 25

44350 GUERANDE

BOURDIC Erwan

Sté LE
NATURSEL

33 rue de Cornen

44510 LE POULIGUEN

BOURSE Jean-Philippe

14 route de Brandu

44420 PIRIAC SUR MER

CALAME Florence

La Métairie Neuve

CHARTEAU Lionel

2 rue de Bellevue

44350 ST MOLF

CHOPIN-LEHUEDE
A-Marie

6 rue des Saulniers

44740 BATZ SUR MER

CONSTANT Guy

12 chemin de Pelue

44510 LE POULIGUEN

CONSTANT Philippe

18 rue des Pradeleaux

44350 GUERANDE

DANIEL Laurent

9 ter route du Bas Brivin

44500 LA BAULE

DANIEL Patrick

4 av. de Kerban

44740 BATZ SUR MER

DELETTRE Serge

7 bis rue des Parcs du Bourg

44410 ST LIPHARD

DINELLI Danielle

20 rue du Ber

DIVOT Tony

77 rue du Port

56760 PENESTIN

DONINI Pascal

9 rue des Goélands

44740 BATZ SUR MER

DRUENNE Fabien

La Butte

44350 ST MOLF

DUPIN DE BEYSSAT
Antoine

9 bd Guy de Champsavin

44800 LA BAULE

DURAND Damien

7 av. des Moulins

44380 PORNICHET

La Petite
Garenne

SAILLE

44350 GUERANDE

44350 GUERANDE
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Įmonė

1 Adresas

2 Adresas

L 80/7

Komuna

DURAND François

7 av. des Moulins

GRIVAUD Franck et
Emmanuelle

Route de la Turballe

SAILLE

44350 GUERANDE

GUERCHAIS
Chrystelle

62 route de Guérande

TREGATE

44740 BATZ SUR MER

GUERIN André Yves

12 rue de la Salinière

44740 BATZ SUR MER

GUERIN Nicolas

10 imp. de la Bordane

44740 BATZ SUR MER

44 rue Lamartine

44350 GUERANDE

GUILLAUME Denis

54 rue H. Bournouveau

44420 LA TURBALLE

GUILLOTIN
Dominique

7 rue de Kervaudet

44420 LA TURBALLE

HASPOT J-Paul

31 rue des Etaux

44740 BATZ SUR MER

HERVY Gilles

Meliniac

44420 PIRIAC SUR MER

JOACHIM Stéphane

Ile de Goben

JUBE Daniel

5 rue Sully

44420 LA TURBALLE

JUBE René

22 rue Sully

44420 LA TURBALLE

JUVIN Hélène

Le Lany

44420 MESQUER

LACOURBAS Bruno

62 route de Guérande

TREGATE

44740 BATZ SUR MER

LARDEUX Sandrine

18 route de Berigo

Zone Artisanale

44740 BATZ SUR MER

LECERF-HASPOT
Sandrine

31 rue des Etaux

LEGAL Marc

4 rue de la Fontaine

LEHUEDE Bernard

4 rue des Saulniers

44740 BATZ SUR MER

LEHUEDE Hervé

18 av. Marguerite Jean

44500 LA BAULE

LEHUEDE MarieThérèse

Le Fournil

LEHUEDE Raphaël

54 route de Guérande

44740 BATZ SUR MER

LESCAUDRON J-Paul

39 route de Trégate

44740 BATZ SUR MER

LESCAUDRON
Sébastien

11 Chemin de Kermabon

44740 BATZ SUR MER

MACE Antoine

24 rue Basse Saillé

44350 GUERANDE

MACE J-François

19 rue des Prés Garnier

44350 GUERANDE

MAGRE Alice

46 bis rue de la GrandVallée

44740 BATZ SUR MER

MENARD Philippe

3 Chemin de Barnabé

44420 LA TURBALLE

MOIZAN Damy

42 route de Kerlan

44740 BATZ SUR MER

MOIZAN-BOURSE
Marcelle

42 route de Kerlan

44740 BATZ SUR MER

GUIBERT Christophe

EURL GUIBERT

44380 PORNICHET

Route de St
André des Eaux

44350 GUERANDE

44740 BATZ SUR MER
MOUZAC

TREGATE

44350 GUERANDE

44740 BATZ SUR MER
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Įmonė

1 Adresas

2 Adresas
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Komuna

MORICE Denis

Imp. Des Prés Leberre

MOUILLERON Olivier
Yves Michel

Chemin Bérigo

44740 BATZ SUR MER

NIGET Paul

605 Bd de Lauvergnac

44420 LA TURBALLE

NOURY Joël

44 rue des Goélands

44740 BATZ SUR MER

PAIN François

10 route de la Pigeonnière

44740 BATZ SUR MER

PAIN Gérard

Route de Beauregard

44740 BATZ SUR MER

PAIN Guillaume
Hervé

4 allée des Avocettes

44740 BATZ SUR MER

PAIN JonathanValérick

5 lot. de Trémondais

44740 BATZ SUR MER

PAIN-LESCAUDRON
Brigitte

4 allée des Avocettes

44740 BATZ SUR MER

PAULAY Stéphane

Chemin des Prés Richard

PICHON J-Paul

42 rue de Kerbouchard

44740 BATZ SUR MER

PICHON Patrick

7 route de Bérigo

44740 BATZ SUR MER

PICHON Théophile

55 av. Moreau

44510 LE POULIGUEN

PROCKTER Pascal

No 51 Kerlagadec

44420 MESQUER

74 av. Guy de La Morandais

44500 LA BAULE

7 Faubourg St Michel

44350 GUERANDE

PRAUD Didier

SEL QUE
J'AIME

REMINIAC Sylvain

TREGATE

TREGATE

44740 BATZ SUR MER

44740 BATZ SUR MER

RIO Gwénaël

TRAD Y SEL
SA

9 rue Olivier Guichard

La Masse

44740 BATZ SUR MER

RIO Louis-Charles

EURL RIO

ZA de Prad Velin

BP 37

44740 BATZ SUR MER

RIVALANT Aubin et
Jean

GAEC HOLEN
BREIZH

33 route de Kermoisan

44740 BATZ SUR MER

RIVALANT J-Yves

27 rue de Poulan

44740 BATZ SUR MER

RIVRON J. et E.

7 chemin des Pierreries

SORIN Anne-Laure

11 Chemin de Kermabon

THIERY Sylvie

7 grand-Venelle

TILLARD Pierrick

33 route de Pradel

44350 GUERANDE

TILLEUL Dominique

14 rue du commerce

44510 LE POULIGUEN

TRIGODET Joël

Le Haut Langâtre

44410 HERBIGNAC

TRIMAUD Mickaël

1930 ROUTE DE Fan
Coispéan

44420 LA TURBALLE

VINET Daniel

19 rue de la Pigeonnière

44740 BATZ SUR MER

VINET Sylvain

11 rue de la Perseiverence

44490 LE CROISIC

ST MARC SUR
MER

44600 ST NAZAIRE
44740 BATZ SUR MER

ROFFIAT

44740 BATZ SUR MER
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 239/2012
2012 m. kovo 19 d.
kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai
nustatyti
Komisija nustato standartines importo iš trečiųjų šalių
vertes produktams ir laikotarpiams, nurodytiems jo XVI
priedo A dalyje;

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organiza
vimo reglamentą) (1),
atsižvelgdama į 2011 m. birželio 7 d. Komisijos įgyvendinimo
reglamentą (ES) Nr. 543/2011, kuriuo nustatomos išsamios
Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo vaisių bei
daržovių ir perdirbtų vaisių bei daržovių sektoriuose taisyk
lės (2), ypač į jo 136 straipsnio 1 dalį,
kadangi:
(1)

Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 543/2011, atsižvel
giant į daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus
raunde rezultatus, nustatomi kriterijai, pagal kuriuos

(2)

remiantis Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011
136 straipsnio 1 dalimi, standartinė importo vertė
apskaičiuojama kiekvieną darbo dieną atsižvelgiant į
kintančius kasdienius duomenis. Todėl šis reglamentas
turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialia
jame leidinyje dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 543/2011 136 straipsnyje
minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio regla
mento priede.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficia
liajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 157, 2011 6 15, p. 1.
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PRIEDAS
Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti
(EUR/100 kg)
KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

0702 00 00

IL
JO
MA
TN
TR
ZZ

139,1
64,0
53,3
89,4
101,8
89,5

0707 00 05

JO
TR
ZZ

120,0
175,0
147,5

0709 91 00

EG
ZZ

76,0
76,0

0709 93 10

JO
MA
TR
ZZ

225,1
61,8
122,7
136,5

0805 10 20

EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

54,3
75,8
50,2
60,6
68,3
61,8

0805 50 10

EG
TR
ZZ

69,3
48,5
58,9

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
MK
US
UY
ZA
ZZ

89,5
84,0
125,0
100,1
87,5
31,8
143,4
74,9
119,9
95,1

0808 30 90

AR
CL
CN
ZA
ZZ

97,1
136,8
47,3
92,4
93,4

Standartinė importo vertė

(1) Šalių nomenklatūra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas
šalis“.
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 240/2012
2012 m. kovo 19 d.
dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. kovo
mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas
kadangi:

EUROPOS KOMISIJA,

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leista naudoti tarifines
kvotas paukštienos sektoriuje.

(2)

2012 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos laikotarpio
dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmą
sias septynias 2012 m. kovo mėnesio dienas, nurodytas
kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai
skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo
licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui
taikomą paskirstymo koeficientą,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo
tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema,
administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio
2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 533/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas paukš
tienos sektoriuje bei nustatantį jų administravimo tvarką (3),
ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
2012 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. laikotarpio dalies
importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu
(EB) Nr. 533/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti
paskirstymo koeficientai.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 238, 2006 9 1, p. 13.
(3) OL L 125, 2007 5 15, p. 9.
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PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.4.2012-30.6.2012 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai
(%)

P1

09.4067

3,335053

P3

09.4069

0,378598

2012 3 20

LT
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 241/2012
2012 m. kovo 19 d.
dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. kovo
mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir
kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą
kadangi:

EUROPOS KOMISIJA,

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leista naudoti kiaušinių ir
kiaušinių albumino sektoriaus produktų importo tarifines
kvotas.

(2)

2012 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos laikotarpio
dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmą
sias septynias 2012 m. kovo mėnesio dienas, nurodytas
kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai
skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo
licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui
taikomą paskirstymo koeficientą,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo
tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema,
administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio
2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 539/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas kiaušinių
ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantį jų administra
vimo tvarką (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
2012 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies
importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu
(EB) Nr. 539/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti
paskirstymo koeficientai.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 238, 2006 9 1, p. 13.
(3) OL L 128, 2007 5 16, p. 19.
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PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.4.2012-30.6.2012 kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo
koeficientai
(%)

E2

09.4401

26,424965

2012 3 20

LT

2012 3 20
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) Nr. 242/2012
2012 m. kovo 19 d.
dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2012 m. kovo mėn.
dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą
kadangi:

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organiza
vimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams
taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organi
zavimo reglamentas“) (1),
atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo
tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema,
administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio
2 dalį,
atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą
(EB) Nr. 1385/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr.
774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam
tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir susiju
sias su tokių kvotų administravimu (3), ypač į jo 5 straipsnio 6
dalį,

2012 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies
importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias
2012 m. kovo mėn. dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų
atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam
galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal
prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,
PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
2012 m. balandžio 1 d.–birželio 30 d. kvotos laikotarpio dalies
importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu
(EB) Nr. 1385/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti
paskirstymo koeficientai.
2 straipsnis
Šis reglamentas įsigalioja 2012 m. kovo 20 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 19 d.
Komisijos vardu
Pirmininko pavedimu
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius

(1) OL L 299, 2007 11 16, p. 1.
(2) OL L 238, 2006 9 1, p. 13.
(3) OL L 309, 2007 11 27, p. 47.
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PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.4.2012-30.6.2012 kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi
paskirstymo koeficientai
(%)

1

09.4410

0,320206

3

09.4412

0,362584

4

09.4420

0,365633

6

09.4422

0,369007

2012 3 20

2012 3 20

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 80/17

SPRENDIMAI
TARYBOS SPRENDIMAS 2012/158/BUSP
2012 m. kovo 19 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/173/BUSP dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į
padėtį Bosnijoje ir Hercegovinoje
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,
kadangi:
(1)

2011 m. kovo 21 d. Taryba priėmė Sprendimą
2011/173/BUSP (1);

(2)

remiantis Sprendimo 2011/173/BUSP peržiūros rezulta
tais, ribojamosios priemonės turėtų būti atnaujintos iki
2013 m. kovo 22 d.;

(3)

Sprendimas 2011/173/BUSP turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas,

(1) OL L 76, 2011 3 22, p. 68.

Sprendimo 2011/173/BUSP 6 straipsnio antra pastraipa pakei
čiama taip:
„Šis sprendimas taikomas iki 2013 m. kovo 22 d.“.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 19 d.
Tarybos vardu
Pirmininkė
M. GJERSKOV
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TARYBOS SPRENDIMAS 2012/159/BUSP
2012 m. kovo 19 d.
kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2011/172/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam
tikriems asmenims, subjektams ir organizacijoms atsižvelgiant į padėtį Egipte
EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį,

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.
Šis sprendimas taikomas iki 2013 m. kovo 22 d.

kadangi:
(1)

2011 m. kovo 21 d. Taryba priėmė Sprendimą
2011/172/BUSP (1);

(2)

remiantis Sprendimo 2011/172/BUSP peržiūros rezulta
tais, ribojamųjų priemonių galiojimas turėtų būti
pratęstas iki 2013 m. kovo 22 d.;

(3)

„5 straipsnis

Sprendimas 2011/172/BUSP turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeistas,

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas
arba iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti
tikslai nepasiekti.“
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 19 d.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Sprendimo 2011/172/BUSP 5 straipsnis pakeičiamas taip:

(1) OL L 76, 2011 3 22, p. 63.

Tarybos vardu
Pirmininkė
M. GJERSKOV

LT
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KOMISIJOS SPRENDIMAS
2012 m. kovo 1 d.
dėl tam tikrų nacionalinių nuostatų, apie kurias pranešė Vokietijos Federacinė Vyriausybė, kuriomis
ir po Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos taikymo pradžios
dienos paliekamos galioti švino, bario, arseno, stibio, gyvsidabrio ir nitrozoaminų ir nitrojunginių
žaisluose koncentracijos ribinės vertės
(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)
(Tekstas svarbus EEE)

(2012/160/ES)
Komisijai per šį terminą nepriėmus sprendimo, 4 [ir …]
dalyse nurodytos nacionalinės nuostatos laikomos patvir
tintomis.

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos
114 straipsnio 4 ir 6 dalis,

Kai klausimas sudėtingas ir nėra pavojaus žmonių svei
katai, Komisija gali atitinkamai valstybei narei pranešti,
kad šioje dalyje nurodytas terminas gali būti pratęstas
dar vienam iki šešių mėnesių trunkančiam laikotarpiui.“

kadangi:

Direktyva

FAKTAI
(1)

2011 m. sausio 20 d. Vokietijos Federacinė Vyriausybė,
vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
114 straipsnio 4 dalimi, paprašė Komisijos leidimo, įsiga
liojus 2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir
Tarybos direktyvos 2009/48/EB dėl žaislų saugos (1)
(toliau – Direktyva) II priedo III daliai, iš žaislų išsiski
riantiems penkiems cheminiams elementams – švinui,
arsenui, gyvsidabriui, bariui ir stibiui bei nitrozoaminams
ir nitrojunginiams palikti galioti esamas Vokietijos teisės
aktų nuostatas.

(3)

Direktyva 2009/48/EB (toliau – Direktyva) nustatytos
žaislų saugos ir jų laisvo judėjimo Europos Sąjungoje
taisyklės. Pagal 54 straipsnį valstybės narės priima teisės
aktus, kurie, įsigalioję iki 2011 m. sausio 20 d., įgyven
dina šią Direktyvą, ir juos taiko nuo 2011 m. liepos
20 d. Direktyvos II priedo III dalis bus taikoma nuo
2013 m. liepos 20 d.

(4)

Direktyvos II priedo III dalies 8 punkte nustatytos konk
rečios nitrozoaminų ir nitrojunginių vertės. Šias
medžiagas draudžiama naudoti žaisluose, skirtuose
jaunesniems nei 36 mėnesių amžiaus vaikams, arba
kituose žaisluose, skirtuose dėti į burną, jei išsiskiriantis
nitrozoaminų kiekis yra ne mažesnis kaip 0,05 mg/kg, o
nitrojunginių – ne mažesnis kaip 1 mg/kg. Direktyvos II
priedo III dalies 13 punkte nustatytos kelių elementų,
įskaitant šviną, arseną, gyvsidabrį, barį ir stibį, išsiskyrimo
ribinės vertės. Nustatytos trejopos išsiskyrimo ribinės
vertės, priklausomai nuo to, kokios rūšies yra žaislo
medžiaga – sausa, trapi, miltelių pavidalo arba lanksti,
skysta arba lipni ir nugramdoma. Turi būti neviršytos
šios ribinės vertės: švino – 13,5, 3,4 ir 160 mg/kg, arseno
– 3,8, 0,9 ir 47 mg/kg, gyvsidabrio – 7,5, 1,9 ir
94 mg/kg, bario – 4 500, 1 125 ir 56 000 mg/kg, stibio
– 45, 11,3 ir 560 mg/kg.

Sutarties dėl ES veikimo 114 straipsnio 4 ir 6 dalys
(2)

Sutarties dėl ES veikimo 114 straipsnio 4 ir 6 dalyse
nustatyta:

„4.
Jei […] Tarybai arba Komisijai nustačius kurią nors
suderinimo priemonę valstybė narė mano, kad 36
straipsnyje nurodytais arba su aplinkos ar darbo aplinkos
apsauga susijusiais svarbiais sumetimais reikia išlaikyti
nacionalines nuostatas, apie tas nuostatas ir jų išlaikymo
motyvus ji praneša Komisijai.

[…]

6.
Komisija per šešis mėnesius nuo […] pranešimų
gavimo patvirtina arba atmeta aptartąsias nacionalines
nuostatas, patikrinusi, ar jos nėra savavališkos diskrimi
nacijos priemonė arba užslėptas valstybių narių tarpu
savio prekybos apribojimas ir ar jos netrukdo vidaus
rinkai.
(1) OL L 170, 2009 6 30, p. 1.

Vokietijos nacionalinių teisės aktų nuostatos
(5)

Su nitrozoaminais ir nitrojunginiais susiję reikalavimai
nustatyti Vokietijos vartotojų prekių nutarime (Bedarfs
gegenständeverordnung). Šios nuostatos buvo priimtos
2008 m., nes nebuvo nustatyta konkrečių ES nuostatų
dėl nitrozoaminų ir nitrojunginių žaisluose. Vokietijos
vartotojų prekių nutarime (Bedarfsgegenständeverordnung)
reikalaujama, kad iš jaunesniems negu 36 mėnesių
amžiaus vaikams skirtų žaislų iš natūralaus kaučiuko ar
sintetinės gumos, kurie skirti dėti į burną arba kurie
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greičiausiai bus dedami į burną, išsiskiriantis nitrozoa
minų ir nitrojunginių kiekis būtų toks mažas, kad jo
nebūtų įmanoma nustatyti laboratorijoje. Dabar minėtu
nutarimu reikalaujama, kad išsiskiriantis nitrozoaminų
kiekis neviršytų 0,01 mg/kg, o nitrojunginių – 0,1 mg/kg.
Išsamios su nitrozoaminais ir nitrojunginiais susijusios
nuostatos išdėstytos Vartotojų prekių nutarimo (Bedarfs
gegenständeverordnung), priimto 1997 m. gruodžio 23 d. ir
paskutinį kartą iš dalies pakeisto 2007 m. kovo 6 d., 4
priedo 1.b punkte ir 10 priedo 6 punkte.

(6)

Antrajame nutarime dėl įrangos ir produktų saugos (vok.
Zweite Verordnung zum Geräte- und Produktsicherheitsgesetz,
Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug arba 2. GPSGV)
visų pirma reglamentuojami šie cheminiai elementai:
švinas, arsenas, gyvsidabris, baris ir stibis. Ribinės minėtų
elementų vertės, nustatytos Antrajame nutarime dėl
įrangos ir produktų saugos (Verordnung über die Sicherheit
von Spielzeug arba 2. GPSGV), yra tokios pačios kaip
nustatytosios 1988 m. gegužės 3 d. Tarybos direktyvoje
88/378/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su
žaislų sauga, suderinimo (1). Šios ribinės vertės ES
taikomos nuo 1990 m. Didžiausias biologinis švino įsisa
vinamumas per parą yra 0,7 μg, arseno – 0,1 μg, gyvsi
dabrio – 0,5 μg, bario – 25,0 μg, stibio – 0,2 μg. Išsamios
minėtus elementus reglamentuojančios nuostatos nusta
tytos Antrojo nutarimo dėl įrangos ir produktų saugos
(Verordnung über die Sicherheit von Spielzeug - 2. GPSGV) 2
paragrafe.

PROCEDŪRA
(7)

(8)

(9)

2011 m. sausio 20 d. Vokietijos Federacinė Vyriausybė,
vadovaudamasi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo
114 straipsnio 4 dalimi, paprašė Komisijos leidimo, įsiga
liojus Direktyvos 2009/48/EB II priedo III daliai, iš žaislų
išsiskiriantiems penkiems cheminiams elementams –
švinui, arsenui, gyvsidabriui, bariui ir stibiui bei nitrozoa
minams ir nitrojunginiams palikti galioti esamas Vokie
tijos teisės aktų nuostatas. 2011 m. kovo 2 d. Nuolatinės
atstovybės raštu Vokietijos Federacinė Vyriausybė atsiuntė
išsamų prašymą pagrindžiantį dokumentą. Tame išsa
miame prašymą pagrindžiančiame dokumente buvo keli
priedai, įskaitant 2011 m. sausio mėn. Vokietijos federa
linio rizikos vertinimo instituto (vok. Bundesinstitut für
Risikobewertung, toliau – BfR) atliktų minėtų medžiagų
poveikio sveikatai vertinimo mokslinių tyrimų medžiagą.

Komisija 2011 m. vasario 24 d. ir 2011 m. kovo 14 d.
raštais patvirtino, kad prašymas gautas ir pagal Sutarties
dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 6 dalį
nustatė terminą (2011 m. rugsėjo 5 d.), iki kurio ji turėjo
pateikti atsakymą.

2011 m. birželio 24 d. laišku Komisija konsultavosi su
kitomis valstybėmis narėmis dėl gauto Vokietijos Federa

(1) OL L 187, 1988 7 16, p. 1.
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cinės Vyriausybės pranešimo. Be to, apie šį pranešimą
Komisija paskelbė Europos Sąjungos oficialiajame leidiny
je (2), kad kitos suinteresuotosios šalys būtų informuotos
apie nacionalines nuostatas, kurias Vokietijos Federacinė
Vyriausybė ketina palikti galioti, ir tokio sprendimo
motyvus.

(10)

Komisija gavo pastabas iš Čekijos, Lenkijos, Švedijos ir
kelių suinteresuotųjų šalių.

(11)

Čekija mano, kad priemonės, apie kurias pranešė Vokie
tija, trukdo prekybai, kadangi jomis neleidžiama ūkio
subjektams, atitinkantiems direktyvos reikalavimus, tiekti
žaislus Vokietijos rinkai. Čekijos valdžios institucijos
pritaria didesnio vaikų apsaugos nuo pavojingų cheminių
medžiagų lygiui, bet mano, kad tokių priemonių turėtų
būti imtasi Europos lygmeniu, laikantis direktyvos.

(12)

Lenkija mano, kad Vokietijos priemonės yra kliūtis
laisvam žaislų judėjimui ES ir todėl nėra priimtinos.
Lenkija laikosi nuomonės, kad viena valstybė narė negali
vienašališkai taikyti skirtingų saugos reikalavimų ir taip
sudaryti kliūtis žaislų rinkos veikimui.

(13)

Švedija mano, kad Vokietijos pateikti motyvai yra įtiki
nantys ir pritaria prašymui.

(14)

Laiške Komisijai Europos žaislų gamintojai, Europos rašy
tinių medžiagų gamintojų asociacija, Prancūzijos žaislų
gamintojų asociacija ir Europos balionų taryba išreiškė
bendrą susirūpinimą dėl Vokietijos taikomų priemonių,
kurios, jeigu būtų priimtos, sudarytų kliūčių žaislų rinkos
veikimui.

(15)

2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu (3) Komisija infor
mavo Vokietijos Federacinę Vyriausybę, kad remiantis
Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio
6 dalies trečiąja pastraipa, tos dalies pirmoje pastraipoje
nurodytas laikotarpis, per kurį reikia patvirtinti arba
atmesti Vokietijos pranešime nurodytas nacionalines
nuostatas dėl penkių cheminių elementų – švino, arseno,
gyvsidabrio, bario ir stibio bei nitrozoaminų ir nitrojun
ginių, pratęsiamas iki 2012 m. kovo 5 d.

(2) OL C 159, 2011 5 28, p. 23.
(3) 2011 m. rugpjūčio 4 d. Komisijos sprendimas 2011/510/ES, kuriuo
pratęsiamas Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 6
dalyje nurodytas laikotarpis, susijęs su Vokietijos pranešime pagal
114 straipsnio 4 dalį nurodytomis nacionalinėmis nuostatomis
palikti galioti švino, bario, arseno, stibio, gyvsidabrio bei nitrozoa
minų ir nitrojunginių žaisluose ribines vertes (OL L 214, 2011 8 19,
p. 15).
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VERTINIMAS

(20)

2009 m. priimta direktyva, kuria buvo pakeista Direktyva
88/378/EEB ir modernizuota cheminėms medžiagoms
taikomo teisinio reglamentavimo sistema, atsižvelgiant į
naujausius tuometinius mokslinius turimus duomenis.

(21)

Nustatytos direktyvoje arseno, švino, stibio, bario ir
gyvsidabrio išsiskyrimo ribinės vertės buvo apskaičiuotos
taip: grindžiamos Nyderlandų nacionalinio visuomenės
sveikatos ir aplinkos instituto (RIVM) rekomendacijomis,
pateiktomis 2008 m. ataskaitoje „Cheminės medžiagos
žaisluose. Bendroji cheminės žaislų saugos vertinimo atsi
žvelgiant į juose esančius elementus metodika“, ir atsi
žvelgiant į tai, kad vaikų sąlytis su cheminėmis medžia
gomis žaisluose neturi viršyti tam tikro lygmens, vadina
mosios leistinos paros normos. Kadangi vaikai susiduria
su cheminėmis medžiagomis ne tik žaisdami su žaislais,
bet ir kitaip, žaislams turėtų būti nustatyta tik tam tikra
leistinos paros normos procentinė dalis. Toksiškumo,
ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas (CSTEE)
2004 m. ataskaitoje rekomendavo, kad žaislams būtų
nustatyta ne daugiau kaip 10 % leistinos paros normos.
Tačiau ypač toksiškų cheminių medžiagų (pavyzdžiui,
arseno, švino, gyvsidabrio) rekomenduojamas kiekis netu
rėtų viršyti 5 % leistinos paros normos, siekiant užtik
rinti, kad būtų aptinkami tik su gera gamybos praktika
suderinami medžiagos pėdsakai. Siekiant nustatyti ribines
vertes didžiausia leidžiama leistinos paros normos dalis
turėtų būti dauginama iš numanomo vaiko svorio
(7,5 kg) ir dalinama iš prarytos žaislų medžiagos kiekio,
apskaičiuoto RIVM – 8 mg per dieną nukrapštytos nuo
žaislų medžiagos, 100 mg trapios žaislų medžiagos ir
400 mg skystos ar lipnios žaislų medžiagos. Šioms prary
jamos žaislų medžiagos kiekio ribinėms vertėms Pavojų
sveikatai ir aplinkai mokslinis komitetas (SCHER) pritarė
2010 m. kovo 18 d. priimtoje nuomonėje „Organinių
CMR medžiagų žaisluose keliami pavojai“. Leistinos
paros normos nustatomos remiantis moksliniais tyrimais,
o mokslo duomenys gali keistis, todėl įstatymų leidėjas
numatė galimybę keisti šias ribines vertes gavus naujus
mokslinius duomenis.

(22)

Direktyvoje nustatytos išsiskyrimo ribinės vertės, o nacio
nalinės vertės, kurias Vokietija nori palikti galioti, yra
biologinio įsisavinamumo ribinės vertės. Biologinis įsisa
vinamumas apibrėžiamas kaip cheminių medžiagų kiekis,
kuris faktiškai išsiskiria iš žaislo ir gali, bet nebūtinai turi,
būti absorbuotas žmogaus organizme. Išsiskyrimas yra
apibrėžiamas kaip kiekis, kuris faktiškai išsiskiria iš žaislo
ir yra faktiškai absorbuojamas žmogaus organizme.
Komisija pripažįsta, kad 1990 m. nustatytos biologinio
įsisavinamumo ribinės vertės buvo pakeistos išsiskyrimo
ribinėmis vertėmis standarte „EN 71–3. Tam tikrų
elementų išsiskyrimas“. Tačiau šio pakeitimo tikslu atlikti
apskaičiavimai buvo apytiksliai. Naudojamos leistinos

Priimtinumas
(16)

2011 m. rugpjūčio 4 d. sprendime Komisija manė, kad
Vokietijos pateiktas prašymas palikti galioti nacionalines
nuostatas dėl penkių cheminių elementų – švino, arseno,
gyvsidabrio, bario ir stibio bei dėl nitrozoaminų ir nitro
junginių yra priimtinas.

Prašymo pagrįstumo vertinimas
(17)

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114
straipsnį Komisija turi užtikrinti, kad būtų laikomasi
visų sąlygų, kuriomis valstybė narė gali taikyti šiame
straipsnyje nustatytą nukrypti leidžiančią nuostatą. Komi
sija turi patikrinti, ar praneštos nuostatos yra pagrįstos
svarbiais 36 straipsnyje nurodytais arba su aplinka ar
darbo aplinka susijusiais apsaugos poreikiais. Be to,
Komisija turi patikrinti, ar šios priemonės, jei pagrįstai
taikomos, nėra savavališkos diskriminacijos priemonė
arba užslėpto valstybių narių tarpusavio prekybos apribo
jimas ir kliūtis vidaus rinkai veikti.

(18)

Vokietijos Federacinė Vyriausybė pagrindė savo prašymą
žmonių sveikatos apsaugos poreikiu. Motyvuodamos šį
prašymą Vokietijos institucijos pateikė išsamų pagrin
dimą, įskaitant atitinkamų cheminių medžiagų poveikio
sveikatai vertinimo mokslinius tyrimus, gautus iš BfR.

L 80/21

Pagrindimas, atsižvelgiant į svarbius poreikius
Įžanginės pastabos
(19)

Ribinės arseno, švino, stibio, bario ir gyvsidabrio išsisky
rimo vertės, nustatytos antrajame įrangos ir produktų
saugos nutarime (Verordnung über die Sicherheit von Spiel
zeug (2. GPSGV)), yra tokios pačios, kaip nustatytosios
Direktyvoje 88/378/EEB, taikomoje ES nuo 1990 m.
Šios ribinės vertės buvo nustatytos remiantis tuo metu
turimais moksliniais įrodymais, būtent Mokslinio pataria
mojo komiteto cheminių junginių toksiškumo ir ekolo
ginio toksiškumo klausimams nagrinėti 1985 m. nuomo
nės, pavadinta Report EUR 12964(EN), III skyriumi „Che
minės žaislų savybės“. Nustatant ribines vertes remtasi
apskaičiuotais su maistu suaugusių žmonių gaunamais
medžiagų kiekiais. Buvo daroma prielaida, kad vaikai,
kurių numanomas kūno svoris yra iki 12 kg, turėtų
gauti ne daugiau kaip 50 % suaugusiųjų gaunamo kiekio,
o medžiagos išsiskyrimas iš žaislų neturėtų būti didesnis
nei 10 %.
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paros normos grindžiamos 1985 m. rekomendacijomis.
Buvo daroma 8 mg žaislų medžiagos patekimo į orga
nizmą per parą prielaida ir padaryti patikslinimai siekiant
sumažinti vaikų sąlytį su toksiniais elementais mažinant,
pavyzdžiui, bario išsiskyrimo ribinę vertę ir užtikrinant
analitinį tyrimo atlikimo įmanomumą, pavyzdžiui, stibio
ir arseno išsiskyrimo ribinės vertės atveju.

(23)

(24)

Komisija pažymi, kad standartai nėra privalomi, o naudo
jami gamintojų savanoriškai atliekant teisės aktuose
nustatytas atitikties vertinimo procedūras. Be to, stan
dartas EN 71–3 šiuo metu persvarstomas siekiant užtik
rinti atitiktį naujoms direktyvoje nustatytoms ribinėms
vertėms.

Apibendrinant galima teigti, kad nustatant ribines vertes
pagal direktyvą ir pagal standartą EN 71–3 buvo atsižvel
giama į skirtingus mokslinius motyvus. Nustatytosios
pagal direktyvą grindžiamos nuosekliu ir skaidriu moks
liniu toksikologiniu metodu siekiant užtikrinti saugą,
todėl jos laikomos tinkamesnėmis ribinėmis vertėmis.

Be to, EMST padarė išvadą, kad dėl mokslinio neapibrėž
tumo nėra įmanoma nustatyti leistiną paros normą.

(28)

Vokietijos institucijos pabrėžė, kad EMST rekomenduoja
kaip galima sumažinti sąlytį su arsenu, nors direktyvoje
nustatytos ribinės arseno koncentracijos nugramdomose
medžiagose vertės padidėjo, palyginti su standarte EN
71–3 nustatytomis ribinėmis vertėmis.

(29)

Taip pat Vokietija pažymi, kad žaislai yra svarbiausias po
maisto vaikų sąlyčio su arsenu šaltinis.

(30)

Apibendrinant, Vokietija prašo palikti galiojančias nacio
nalines arseno koncentracijos ribines vertes.

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicijos vertinimas
(31)

Komisija buvo informuota apie 2009 m. EMST tyrimą
dėl arseno ir laikė jį naujais moksliniais įrodymais, kurie
gali būti pagrindas persvarstyti arseno koncentracijos
ribines vertes. Tyrimos duomenys buvo nusiųsti SCHER
komitetui. Savo nuomonėje (2) SCHER pažymi, kad EMST
nenustatė leistinos paros normos, o rėmėsi rizika grin
džiama verte. SCHER ankstesnėse nuomonėse (3) padarė
išvadą, kad „vėžio atveju matomas netiesinis arseno dozės
ir atsako sąryšis“. Naudodamas dabar galiojančią koncent
racijos geriamajame vandenyje ribinę vertę (10 μg/l) ir
EMST nustatytą arseno patekimą į vidutinio vartotojo
organizmą su maistu SCHER padarė išvadą, kad kasdie
ninis arseno sąlytis su žmogaus organizmu yra maždaug
1 μg/kg kūno svorio per parą ir nesukelia sergamumo
navikais. Ši vertė gali būti naudojama kaip pragmatiška
leistina paros norma, o patekimas į vaikų organizmą per
žaislus neturėtų viršyti 10 %.

(32)

Vertė, kuria remdamasis SCHER padarė išvadą, atitinka
leistiną paros normą, rekomenduojamą RIVM, ir naudota
apskaičiuojant arseno išsiskyrimo iš žaislų ribinę vertę,
nurodytą direktyvoje. Todėl Komisija padarė išvadą, kad
arseno ribinės vertės neturėtų būti keičiamos, nes nauja
leistina paros norma, kurios pagrindu gali kilti abejonių
dėl direktyva suteikto apsaugos lygio, nebuvo nustatyta.

(33)

Be to, Komisija norėtų pabrėžti, kad Vokietijos institu
cijos grindė savo prašymą palikti galioti nacionalines
arseno koncentracijos ribines vertes nurodydamos 2009
m. EMST tyrime nustatytas leistinas paros normas. Komi
sija pažymi, kad praneštos priemonės neatrodo nuosek
lios šio pagrindimo atžvilgiu. Praneštos ribinės vertės

Arsenas. Bendroji informacija
(25)

(26)

Arsenas yra natūraliai žemės plutoje randamas metalas.
Jis aptinkamas neorganine ir organine formomis, kurios
skiriasi ne tik fizinėmis ir cheminėmis savybėmis, bet ir
aptikimo dažnumu bei toksiškumu. Žmogaus veikla, kaip
antai kalnakasyba, atliekų deginimas, medienos apsauga
yra pagrindiniai arseno patekimo į aplinką šaltiniai.
Geriamasis vanduo ir maistas (ypač jūros kilmės maisto
produktai) yra pagrindinis žmogaus sąlyčio su arsenu
šaltinis. Žaisluose gali būti randami arseno pėdsakai dėl
gamtinių žaliavų, kurios natūraliai gali būti užterštos,
naudojimo. Arsenas yra labai toksiškas žmonėms ir gali
pakenkti centrinei nervų sistemai ir taip pabloginti paži
nimo funkcijas. Padidėjęs ilgalaikis neorganinio arseno
patekimas į organizmą su maistu gali turėti kanceroge
ninį poveikį.

Arseno išsiskyrimo ribinės vertės, nustatytos direktyvoje,
grindžiamos leistina paros norma, nustatyta Jungtinio
Maisto ir Žemės ūkio organizacijos ir Pasaulio sveikatos
organizacijos maisto priedų ekspertų komiteto (JECFA)
1989 m., kaip rekomendavo RIVM.

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicija
(27)

Motyvuodamos savo prašymą Vokietijos institucijos
pateikė nuorodą į 2009 m. EMST tyrimą (1) dėl arseno
poveikio sveikatai vertinimo. EMST nuomone, JECFA
1989 m. nustatyta leistina paros norma nebėra tinkama.

(1) EMST leidinys (2009 m.) 7(10):1351
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(2) SCHER „Cheminių elementų žaisluose išsiskyrimo ribinių verčių
vertinimas“, priimta 2010 m. liepos 1 d.
(3) Paskelbta nuomonė dėl Italijai taikomos nukrypti leidžiančios
nuostatos dėl arseno geriamajame vandenyje (SCHER, 2010 m. c).
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aplinką ir dėl naudojimo keliose pramonės srityse. Stibis
naudojamas tam tikrų tipų puslaidininkių prietaisams,
kaip antai diodams ir infraraudonųjų spindulių detekto
riams, gaminti. Stibio lydiniai, be kitų gaminių, gali taip
pat būti naudojami baterijose, nedidelės trinties metalo
gaminiuose, spausdinti skirtuose metalo gaminiuose ir
kabelių dangose. Stibio junginiai yra naudojami ugniai
atsparioms medžiagoms ir dažams gaminti. Stibio įkvė
pimas gali sukelti akių, odos ir plaučių dirginimą. Ilgesnis
sąlytis gali sukelti plaučių ligas, širdies veiklos sutrikimus,
viduriavimą, ūmų vėmimą ir opas. Žaisluose stibis gali
būti naudojamas kaip atsparumą ugniai suteikianti
medžiaga.

gautos apskaičiuojant 1985 m. nustatytas leistinas pate
kimo į organizmą su maistu ribines vertes, o ne EMST
2009 m. rekomenduotas dozes.

(34)

Vokietijos institucijos toliau nurodė, kad ribinės arseno
koncentracijos nugramdomoje medžiagoje vertės
(47 mg/kg medžiagos) padidintos, palyginti su standarte
EN 71–3 nustatytomis ribinėmis vertėmis.

(35)

Komisija mano, kad nustatant ribines vertes pagal direk
tyvą ir pagal standartą EN 71–3 buvo atsižvelgiama į
skirtingus mokslinius motyvus. Nustatytosios pagal direk
tyvą grindžiamos nuosekliu ir skaidriu moksliniu toksi
kologiniu metodu siekiant užtikrinti saugą, todėl jos
laikomos tinkamesnėmis ribinėmis vertėmis.

(36)

Arseno išsiskyrimo ribinės vertės nugramdomoje nuo
žaislų medžiagoje grindžiamos RIVM 2007 m. rekomen
duota leistina paros norma ir prielaida, kad iš žaislų
patenkantis į organizmą kiekis neturėtų viršyti 5 % Ši
procentinė dalis buvo padauginta iš numanomo vaiko
svorio (7,5 kg) ir padalinta iš numanomo prarytos žaislų
medžiagos kiekio (8 mg/kg nugramdomoje žaislų
medžiagoje). Arseno išsiskyrimo ribinės vertės, nustatytos
standarte EN 71–3, buvo gautos iš Direktyvoje
88/378/EEB nustatytų biologinio įsisavinamumo ribinių
verčių, grindžiamų 1985 m. nustatytu numanomu pate
kimo į organizmo su maistu kiekiu. Taikytame apskaičia
vimo metode nebuvo atsižvelgta nei į vaiko svorį, nei į
žaislų medžiagų skirtumus, kaip padaryta direktyvoje.
Taigi Komisija mano, kad direktyvoje nustatytos ribinės
vertės yra tinkamesnės.

(37)

Taip pat Vokietija pažymi, kad žaislai yra svarbiausias po
maisto vaikų sąlyčio su arsenu šaltinis. Komisija pabrėžia,
kad remiantis turimais moksliniais duomenimis (1) svar
biausi po maisto vaikų sąlyčio su arsenu šaltiniai yra
dirvožemis ir apdorota mediena. Tačiau nepaisant
faktinės atskirų šaltinių dalies bendro patekimo į
žmogaus organizmą požiūriu įstatymų leidėjas manė,
kad iš žaislų gaunama dalis neturėtų viršyti 5 %, kad
būtų užtikrinta sauga.

(38)

Remdamasi išdėstytais motyvais Komisija mano, kad prie
monės, apie kurias pranešė Vokietija dėl arseno, negali
būti laikomos svarbiu žmonių sveikatos apsaugos
motyvu pagrįstomis priemonėmis.
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Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicija
(40)

Vokietijos institucijos pažymėjo, kad direktyvoje nusta
tytos stibio koncentracijos nugramdytoje nuo žaislų
medžiagoje ribinės vertės padidintos, palyginti su stan
darte EN 71–3 nustatytomis ribinėmis vertėmis. Nors
Vokietija sutinka, kad nesitikima nepageidaujamo
poveikio žmonių sveikatai dėl direktyvoje nustatytų
ribinių verčių, šis ribinių verčių padidėjimas nelaikomas
būtinu. Todėl Vokietija prašo palikti galioti nacionalines
ribines vertes;

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicijos vertinimas
(41)

Kaip minėta pirmiau, Komisija laikosi nuomonės, kad
pagal direktyvą nustatytos ribinės vertės yra tinkamesnės,
kadangi jos grindžiamos nuosekliu ir skaidriu moksliniu
toksikologiniu požiūriu siekiant užtikrinti saugą.

(42)

Stibio išsiskyrimo ribinės vertės nugramdomoje nuo
žaislų medžiagoje grindžiamos PSO apskaičiuota (2)
2003 m. ir RIVM 2007 m. rekomenduota leistina
paros norma ir prielaida, kad iš žaislų patenkantis į orga
nizmą kiekis neturėtų viršyti 10 % Ši procentinė dalis
buvo padauginta iš numanomo vaiko svorio (7,5 kg) ir
padalinta iš numanomo prarytos žaislų medžiagos kiekio
(8 mg/kg nugramdomoje žaislų medžiagoje). Stibio išsi
skyrimo ribinės vertės, nustatytos standarte EN 71–3,
buvo gautos iš Direktyvoje 88/378/EEB nustatytų biolo
ginio įsisavinamumo ribinių verčių, grindžiamų 1985 m.
nustatytu apskaičiuotu patekimo į organizmo su maistu
kiekiu. Taikytame apskaičiavimo metode nebuvo atsi
žvelgta nei į vaiko svorį, nei į žaislų medžiagų skirtumus,
kaip padaryta direktyvoje. Taigi, Komisija mano, kad
direktyvoje nustatytos ribinės vertės yra tinkamesnės.

(43)

Be to, Komisija pripažįsta, kad Vokietija vėliau pateiktame
pagrindime sutinka, kad nesitikima nepageidaujamo
poveikio žmonių sveikatai dėl direktyvoje nustatytų stibio
koncentracijos ribinių verčių. Be to, Komisija pažymi, kad

Stibis. Bendroji informacija
(39)

Stibis yra pusiau metalas, cheminis elementas, kuris gali
egzistuoti dviem pavidalais – metalo ir ne metalo. Stibis
natūraliai aptinkamas aplinkoje, tačiau jis patenka į

(1) RIVM, Toksinių medžiagų ir ligų registro agentūra (ASTDR),
2007 m.

(2) PSO (2003 m.), Stibis geriamajame vandenyje.
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Vokietija nepateikė jokių įrodymų, kad direktyva nėra
užtikrinamas tinkamas vaikų apsaugos lygis ir kad Vokie
tijos priemonės užtikrintų aukštesnį apsaugos lygį.

(44)

Remdamasi išdėstytais motyvais Komisija mano, kad prie
monės, apie kurias pranešė Vokietija dėl stibio, negali
būti laikomos svarbiu žmonių sveikatos apsaugos
motyvu pagrįstomis priemonėmis.

(48)

PSO vertinime, grindžiamame žmonių tyrimų duomeni
mis, rekomenduojamos mažesnės leistinos paros normos.
Komisija pripažįsta, kad šis vertinimas, pagal kurį tikriau
siai būtų suteikiama aukštesnio lygio vaikų apsauga,
galimai nebuvo RIVM tinkamai apsvarstytas.

(49)

Taigi, Komisija nusiuntė prašymą SCHER komitetui
pateikti nuomonę, atlikti papildomą bario išsiskyrimo
ribinių verčių vertinimą ir pateikti rekomendacijas dėl
naudotinos leistinos paros normas, atsižvelgiant į PSO
vertinimo dokumentą. Tikimasi, kad minėta nuomonė
bus pateikta 2012 m. kovo mėnesį.

(50)

Remdamasi SCHER nuomone Komisija prireikus gali
pradėti bario išsiskyrimo ribinių verčių persvarstymą,
kaip nustatyta direktyvoje.

(51)

Remdamasi išdėstytais motyvais Komisija mano, kad prie
monės, apie kurias pranešė Vokietija dėl bario, laikomos
svarbiu žmonių sveikatos apsaugos motyvu pagrįstomis
priemonėmis.

Baris. Bendroji informacija
(45)

Baris randamas žemės plutoje, daugiausia kaip bario
sulfatas ir bario karbonatas. Abiejų pavidalų – netirpsta
vandenyje. Kitos bario druskos, kaip antai bario chloridas
ir bario nitratas vis dėlto šiek tiek tirpsta vandenyje. Baris
aptinkamas paviršiniame ir geriamajame vandenyje (natū
raliai). Bario kiekis geriamajame vandenyje priklauso nuo
regioninių geocheminių sąlygų. Maisto produktuose bario
taip pat yra. Bario patekimas į organizmą su maistu gali
sukelti kraujospūdžio padidėjimą, skrandžio dirginimą ir
raumenų silpnumą, kepenų, inkstų, širdies ir blužnies
pažeidimus. Baris naudojamas keliose pramonės šakose.
Kadangi baris paplitęs gamtoje, bario pėdsakai gali būti
aptinkami žaisluose, kurie gaminami iš gamtinių žaliavų.

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicija
(46)

Vokietijos institucijos mano, kad yra neaiškumų dėl leis
tinos paros normos, naudotos apskaičiuojant direktyvoje
nustatytas bario išsiskyrimo ribines vertes. RIVM naudojo
leistiną paros normą 600 μg/kg kūno svorio per parą,
grindžiamą eksperimentų su gyvūnais duomenimis
(Engelen et al. 2008). Vokietijos nuomone, šios leistinos
paros normos naudojimas lėmė didesnes bario išsisky
rimo nugramdomoje medžiagoje ribines vertes, palyginti
su nustatytomis standarte EN 71–3. Vokietija laiko RIVM
pasirinkimą abejotinu, kadangi PSO (1) nustatė gerokai
mažesnes leistinas paros normas. Taigi Vokietija prašo
palikti galioti nacionalines bario koncentracijos ribines
vertes.

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicijos vertinimas
(47)

Komisija pažymi, kad yra neaiškumų dėl leistinos bario
paros normos. Nors žmonių tyrimų duomenys laikomi
labiau tinkamais duomenimis leistinai paros normai
apskaičiuoti, RIVM manė, kad tyrimų duomenys,
kuriuose jie pateikti, turi svarbių trūkumų. Todėl leistinai
paros normai apskaičiuoti buvo naudoti patikimesni
eksperimentinių gyvūnų tyrimų duomenys.

(1) Pasaulio sveikatos organizacija, 2001 m. Baris ir bario junginiai. Sude
rintas tarptautinio cheminio vertinimo dokumentas.
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Švinas. Bendroji informacija
(52)

Švinas yra itin toksiškas metalas, aptinkamas organine ir
neorganine formomis. Atsižvelgiant į tai, kad švinas
laikomas neturinčia ribinės vertės neurotoksine medžiaga,
ir į ypatingą vaikų pažeidžiamumą, jų sąlytis su švinu
turėtų būti kaip galima labiau sumažintas. Sąlytis su
švinu gali sukelti vaiko centrinės nervų sistemos pažei
dimą ir taip neigiamai paveikti jo (jos) vystymąsi. Sąlytis
su švinu daugiausia vyksta per maisto produktus (grū
dinės kultūros, daržovės ir vandentiekio vanduo yra
pagrindiniai sąlyčio su švinu šaltiniai). Kitas svarbus
sąlyčio šaltinis yra aplinka, ypač namų dulkės. Papil
domas sąlyčio šaltinis yra kontaktas su vartotojams skir
tais produktais, įskaitant žaislus. Atsižvelgiant į didelį
maisto produktų ir aplinkos poveikį, švino ribinės vertės
žaisluose buvo nustatytos taip, kad patekimas į orga
nizmą dėl sąlyčio su žaislais neviršytų tam tikro iš kitų
šaltinių gaunamo kiekio. Švinas gali būti aptinkamas
žaislų dažuose ir minkštoje plastmasėje. Į vaikų orga
nizmą švinas patenka jį praryjant, visų pirma nuo
rankų į burną ar kramtant. Dažai suyra, lupasi, nusėda
ir todėl gali būti praryti ar lieka ant rankų ir pirštų, o nuo
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ten jie gali būti praryti ar įkvėpti. Atsižvelgiant į švino
toksines savybes sąlytis su oda neatrodo keliantis pavojų
sveikatai (1).
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(58)

Lygindama gyvsidabrio nugramdomoje medžiagoje išsi
skyrimo ribines vertes, nustatytas direktyvoje (94 mg/kg),
Vokietija padarė išvadą, kad jos padidintos, o tai priešta
rauja Europos tikslui mažinti žmogaus sąlytį su gyvsidab
riu.

(59)

Taigi Vokietija prašo palikti galioti nacionalines priemo
nes, nepaisant fakto, kad Vokietija nesitiki neigiamo
poveikio sveikatai dėl direktyvoje nustatytų verčių.

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicija
(53)

Vokietijos institucijos daro nuorodą į 2010 m. EMST
tyrimą, kuriame pateiktas išsamus švino vertinimas.
EMST nuomone, nėra moksliškai pagrįstos ribinės dozės,
kad būtų išvengta nepageidaujamo švino poveikio
žmonių sveikatai. Todėl Vokietija mano, kad švino išsi
skyrimo ribinės vertės, nustatytos direktyvoje, nebėra
moksliškai pagrįstos ir prašo palikti galioti nacionalines
priemones.

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicijos vertinimas
(60)

Kaip minėta pirmiau, Komisija laikosi nuomonės, kad
pagal direktyvą nustatytos ribinės vertės gali būti
laikomos tinkamesnėmis ribinėmis vertėmis, kadangi jos
grindžiamos nuosekliu ir skaidriu moksliniu toksikolo
giniu požiūriu siekiant užtikrinti saugą.

(61)

Gyvsidabrio išsiskyrimo ribinės vertės nugramdomoje
nuo žaislų medžiagoje grindžiamos RIVM 2007 m. reko
menduota leistina paros norma ir prielaida, kad iš žaislų
patenkantis į organizmą kiekis neturėtų viršyti 10 % Ši
procentinė dalis buvo padauginta iš numanomo vaiko
svorio (7,5 kg) ir padalinta iš numanomo prarytos žaislų
medžiagos kiekio (8 mg/kg nugramdomoje žaislų
medžiagoje). Gyvsidabrio išsiskyrimo ribinės vertės,
nustatytos standarte EN 71–3, buvo gautos iš Direktyvoje
88/378/EEB nustatytų biologinio įsisavinamumo ribinių
verčių, grindžiamų 1985 m. nustatytu apskaičiuotu pate
kimo į organizmą su maistu kiekiu. Taikytame apskaičia
vimo metode nebuvo atsižvelgta nei į vaiko svorį, nei į
žaislų medžiagų skirtumus, kaip padaryta direktyvoje;
Todėl Komisija mano, kad direktyvoje nustatytos ribinės
vertės yra tinkamesnės.

(62)

Be to, Komisija pripažįsta, kad Vokietija vėliau pateiktame
pagrindime sutinka, kad nesitikima nepageidaujamo
poveikio žmonių sveikatai dėl direktyvoje nustatytų
gyvsidabrio išsiskyrimo ribinių verčių. Komisija taip pat
pažymi, kad Vokietija nepateikė jokių įrodymų, kad
Vokietijos praneštos priemonės užtikrintų aukštesnį
apsaugos lygį.

(63)

Pagal Europos strategiją dėl gyvsidabrio (2) imtasi prie
monių siekiant sumažinti sąlytį su gyvsidabriu, ypač
srityse, kur galimas didesnis poveikis. Žaisluose gyvsi
dabris naudojamas baterijose, kurios turi būti nepasi
ekiamos vaikams. Todėl dėl baterijų nepasiekiamumo
vaikai neturi sąlyčio su gyvsidabrio per žaislus. Vokietija

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicijos vertinimas
(54)

(55)

Komisija pripažįsta, kad direktyvoje nustatytos švino išsi
skyrimo ribinės vertės nebesuteikia tinkamo vaikų
apsaugos lygio. Šioms ribinėms vertėms apskaičiuoti
naudota leistina paros norma buvo suabejota EMST ir
JEFCA 2010 m. persvarsčius žaislų saugos teisės aktus.
Atsižvelgdama į tai Komisija jau persvarstė pirmiau
minėtas ribines vertes.

Remdamasi išdėstytais motyvais Komisija mano, kad prie
monės, apie kurias pranešė Vokietija dėl švino, laikomos
svarbiu žmonių sveikatos apsaugos motyvu pagrįstomis
priemonėmis.

Gyvsidabris. Bendroji informacija
(56)

Gyvsidabris yra natūraliai žemės plutoje randamas meta
las. Pagrindinis sąlyčio su gyvsidabriu šaltinis yra dantų
amalgamos. Kiti šaltiniai yra geriamas vanduo ir žuvies
bei kitų jūros organizmų vartojimas. Gyvsidabris taip pat
naudojamas fluorescencijos vamzdeliuose, baterijose ir
termometruose. Į organizmą patekęs kritinis gyvsidabrio
kiekis gali sukelti drebulį, emocinius pokyčius, nemigą,
nervų ir raumenų pokyčius, galvos skausmus, pojūčių
sutrikimus, nervinio atsako pokyčius. Didesnis paten
kantis į organizmą kiekis gali sukelti inkstų pokyčius,
kvėpavimo nepakankamumą ir mirtį.

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicija
(57)

Vokietija pažymi, kad gyvsidabrio biologinio įsisavina
mumo ribinės vertės, nustatytos Direktyvoje 88/378/EEB
ir vėliau nacionalinėse priemonėse, apie kurias pranešta,
yra 0,5 μg per parą, perskaičiuotos standarte EN 71–3 į
60 mg/kg išsiskyrimo ribines vertes.

(1) RIVM (2006 m.) Cheminės medžiagos žaisluose. Bendra žaislų cheminės
saugos vertinimo metodika ypatingą dėmesį skiriant sunkiųjų elementų
išsiskyrimui. Peržiūrėta galutinė versija, 2006 m. spalio 12 d., II.10.7
skirsnis, p. 184.

(2) COM(2010) 723 galutinis.
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vertės negali būti taikomos visiems žaislams, pagamin
tiems iš sintetinės gumos ir natūralaus kaučiuko ir skir
tiems vaikams iki 3 metų, kadangi poveikio parametrai
būtų kitokie.

nepateikė jokių duomenų apie sąlytį, kurie patvirtintų
priešingą nuomonę. Taip pat, kaip Vokietijos pripažinta
pateiktuose motyvuose, pastaraisiais metais nė viena vals
tybė narė nepranešė Komisijai apie priemones dėl rinkoje
esančių žaislų, kuriuose yra gyvsidabrio.

(64)

(65)

(66)

(68)

SCCP darė prielaidą, kad vaikai yra veikiami balionų 5
valandas per metus. Vokietija pažymi, kad vaikų iki 3
metų žaislų kramtymas laikomas vykstančiu 3 valandas
per dieną. Vokietijos institucijos padarė išvadą, kad vaikų
iki 3 metų sąlytis su guminiais žaislais yra daug didesnis
nei sąlytis tik su balionais.

(69)

Be to, Vokietija mano, kad vaikai veikiami nitrozoaminų
ir nitrojunginių per visus žaislus, pagamintus iš gumos
nepaisant numatomos jų paskirties. Direktyvos II priedo
III dalies 8 punkte, Vokietijos nuomone, kalbama tik apie
žaislus vaikams iki 3 metų ir kitus žaislus, kurie skirti
dėti į burną. Taigi, Vokietija ragina Komisiją apsvarstyti
galimybę išplėsti direktyvos taikymo sritį siekiant įtraukti
žaislus, kurie nėra skirti, bet gali būti dedami į burną
nepriklausomai nuo naudotojų amžiaus.

(70)

Be to, Vokietijos institucijos pažymi, kad atsižvelgiant į
technologinę pažangą nitrozoaminų ir nitrojunginių susi
darymo gaminant žaislus iš natūralaus kaučiuko ir sinte
tinės gumos dideliu mastu galima išvengti naudojant
tinkamus vulkanizacijos greitintuvus.

(71)

Atsižvelgdama į išdėstytus motyvus Vokietija prašo
palikti galioti nacionalines priemones, susijusias su nitro
zoaminais ir nitrojunginiais žaisluose vaikams iki 3 metų,
skirtuose dėti ar galimai dedamų į burną ir pagamintus iš
sintetinės gumos ar natūralaus kaučiuko.

Remdamasi išdėstytais motyvais Komisija mano, kad prie
monės, apie kurias pranešė Vokietija dėl gyvsidabrio,
negali būti laikomos svarbiu žmonių sveikatos apsaugos
motyvu pagrįstomis priemonėmis.

Nitrozoaminai ir nitrojunginiai. Bendroji informacija
Nitrozoaminai yra grupė cheminių junginių, susidariusių
tam tikromis sąlygomis (rūgštinis pH, aukšta temperatūra,
tam tikrų redukuojančių medžiagų buvimas) įvairiose
vietose (vartotojų produktai, biologinės sistemos, oras ir
kt.), kai nitritai reaguoja su vadinamaisiais nitrojunginiais.
Nitrozoaminai aptikti kaip teršalai daugelyje produktų,
įskaitant maisto produktus, alų, tabako produktus,
gumos ir kosmetikos gaminius. Du labiausiai žinomi
nitrozoaminai, N-nitrozodimetilaminas (NDMA) ir Nnitrozodietilaminas (NDEA), yra priskiriami kanceroge
nams. NDMA ES priskiriama kancerogenams 1B
(manoma, kad gali turėti kancerogeninį poveikį
žmonėms) (1). NDEA tarptautinės vėžio mokslinių tyrimų
agentūros (IARC) yra priskiriama 2A kategorijos kance
rogenams (galimai turintys kancerogeninį poveikį
žmonėms) (2). Žaisluose nitrozoaminai gali būti aptin
kami guminiuose žaisluose ir pirštais liečiamuose
dažuose.

Direktyvoje 88/378/EEB nėra jokių konkrečių nuostatų
dėl nitrozoaminų ir nitrojunginių. Išsiskyrimo ribinės
vertės, kurios buvo įrašytos į direktyvą dėl žaislų, skirtų
vaikams iki 3 metų, ir kitų skirtų į burną dėti žaislų, bus
taikomos nuo 2013 m. liepos 20 d. Išsiskyrimo ribinės
vertės grindžiamos Mokslinio vartotojų produktų komi
teto (SCCP) 2007 m. nuomone, susijusia su nitrozoa
minų ir nitrojunginių buvimu guminiuose balionuose ir
išsiskyrimu iš jų.

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicijos vertinimas
(72)

Komisija pažymi, kad Vokietijos priemonės, susijusios su
nitrozoaminais ir nitrojunginiais, buvo priimtos 2008 m.
Tuo metu pavojus žmonių sveikatai dėl mažų vaikų
sąlyčio su nitrozoaminais ir nitrojunginiais guminiuose
žaisluose nebuvo numatytas Direktyvoje 88/378/EEB.
Tas pavojus buvo patvirtintas SCCP 2007 m. ir nagri
nėtas įstatymų leidėjo persvarstant minėtą direktyvą.

(73)

Direktyvos II priedo III dalies 8 punkte draudžiama
naudoti nitrozoaminus ir nitrojunginius žaisluose, skir
tuose vaikams iki 3 metų, ir kituose žaisluose, skirtuose
dėti į burną, jei išsiskyrimas yra lygus ar aukštesnis nei
0,05 mg/kg nitrozoaminų ir 1 mg/kg nitrojunginių.

Vokietijos Federacinės Vyriausybės pozicija
(67)

Vokietija sutinka, kad SCCP nustatytos ribinės vertės dėl
balionų turi būti laikomos keliančiomis nedidelę riziką.
Tačiau Vokietijos institucijos mano, kad šios ribinės

(1) Pagal 2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos regla
mentą (EB) Nr. 1272/2008 dėl cheminių medžiagų ir mišinių klasi
fikavimo, ženklinimo ir pakavimo, iš dalies keičiančio ir panaiki
nančio direktyvas 67/548/EEB bei 1999/45/EB ir iš dalies keičiančio
Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (OL L 353, 2008 12 31, p. 1).
(2) IARC monografija dėl kancerogeninio poveikio žmonėms vertinimo,
17 tomas.
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(74)

Šios ribinės vertės yra grindžiamos SCCP apsvarstytomis
ribinėmis vertėmis, vertinant sąlytį su balionais kaip
keliantį nedidelį pavojų sveikatai. Dėl realistinių
duomenų, būtinų vertinant sąlytį su guminiais žaislai,
trūkumo, pripažinto Vokietijos jos pateiktuose moty
vuose, balionams rekomenduojamos ribinės vertės buvo
pradėtos taikyti ir kitų tipų žaislams, kuriuose gali būti
nitrozoaminų ar nitrojunginių.

(75)

Nesant tikslių duomenų Komisija sutinka, kad dėl žaislų,
skirtų dėti į burną, duomenys apie vaikų kramtymo elgesį
vertinant poveikio parametrus yra tinkamesni nei sąlyčio
su balionais duomenys.

(76)

Komisija taip pat sutinka, kad atsižvelgiant į technologinę
pažangą nitrozoaminų ir nitrojunginių susidarymo gami
nant žaislus iš natūralaus kaučiuko ir sintetinės gumos
dideliu mastu galima išvengti naudojant tinkamus vulka
nizacijos greitintuvus. SCCP padarė tas pačias išvadas
2007 m. nuomonėje. Be to, yra įrodyta, kad gaminant
guminius žindukus ir čiulptukus techniškai įmanoma
pasiekti, kad nitrozoaminų ir nitrojunginių išsiskyrimas
neviršytų 0,01 ir atitinkamai 0,1 mg/kg (1).

(77)

Be to, Komisija pažymi, kad Europos standartizacijos
komitetas (CEN) rengia konkretų standartą dėl nitrozoa
minų ir nitrojunginių žaisluose buvimo tyrimų. Komisija
žino, kad siekiant geriau atsižvelgti į poveikį vaikams
rengiamame standarte numatoma sumažinti nitrozoa
minų ir nitrojunginių pirštais liečiamuose dažuose ribines
vertes nuo 0,05 mg/kg iki 0,01 mg/kg. Komisija prašys
CEN apsvarstyti duomenis apie mažų vaikų kramtymo
elgesį dėl visų žaislų, nurodytų direktyvos II priedo III
dalies 8 punkte.

(78)

Remdamasi išdėstytais motyvais Komisija mano, kad prie
monės, apie kurias pranešė Vokietija dėl nitrozoaminų ir
nitrojunginių žaisluose vaikams iki 3 metų, pagamintų iš
sintetinės gumos ar natūralaus kaučiuko, laikomos
svarbiu žmonių sveikatos apsaugos motyvu pagrįstomis
priemonėmis.

(79)

Dėl šių nuostatų taikymo srities išplėtimo įtraukiant žais
lus, kurie nėra skirti, bet greičiausiai gali būti dedami į
burną, Komisija pažymi, kad toks reikalavimas nėra galio
jantis nei Vokietijoje, nei nustatytas nacionaliniuose teisės
aktuose, apie kuriuos pranešta pagal 114 straipsnio 4
dalį. Taigi šis prašymas negali būti laikomas priimtinu
pagal 114 straipsnio 4 dalį.

(1) 1993 m. kovo 15 d. Komisijos direktyva 93/11/EEB dėl N-nitrozoa
minų ir N-nitrojunginių išsiskyrimo iš elastomerų ar gumos paga
mintų žindukų ir čiulptukų (OL L 93, 1993 4 17, p. 37).

(80)

L 80/27

Tačiau Komisija mano, kad direktyvoje tinkamai regla
mentuojamos žaislų, iš kurių gali išsiskirti nitrozoaminai
ir nitrojunginiai, kategorijos. Įtraukti visi vaikams iki 3
metų skirti žaislai, nes šie vaikai turi aiškų kramtymo
elgesį (t. y. tendencija dėti visus produktus į burną, net
jei jie nėra tam skirti). Žaislai vyresniems vaikams yra
susiję tik tais atvejais, kai jie skirti dėti į burną, o kram
tymo elgesys yra mažiau tinkamas argumentas nei
vaikams iki 3 metų. Komisija supranta, kad vaikai iki 3
metų gali turėti sąlytį su žaislais, skirtais vyresniems
vaikams. Tačiau šios rizikos galima išvengti kitomis
mažiau ribojančiomis priemonėmis, kaip antai atitinka
mais perspėjimais, nurodančiais, kad žaislai nėra tinkami
vaikams iki 3 metų. Direktyvoje pateiktos nuostatos dėl
tokių perspėjimų.

Savavališkų diskriminacijos priemonių nebuvimas
(81)

114 straipsnio 6 dalyje reikalaujama, kad Komisija patik
rintų, ar nacionalinės priemonės, apie kurias pranešta
pagal 114 straipsnio 4 dalį, nėra savavališkos diskrimina
cijos priemonės. Diskriminacijos nebuvimas pagal Teisin
gumo Teismo praktiką reiškia, kad nei panašios situacijos
negali būti skirtingai traktuojamos, nei skirtingos situa
cijos negali būti panašiai traktuojamos.

(82)

Kadangi su gyvsidabriu, arsenu ir stibiu susijusios prie
monės nėra pagrįstos poreikiu saugoti žmonių sveikatą,
Komisija neturi tikrinti, ar ši sąlyga įvykdyta.

(83)

Vokietijos nacionalinės priemonės, susijusios su švinu,
bariu, nitrozoaminais ir nitrojunginiais žaisluose,
taikomos visiems produktams, neatsižvelgiant, ar jie
pagaminti Vokietijoje, ar importuoti iš kitų valstybių
narių. Todėl nėra jokių įrodymų, kad šios Vokietijos prie
monės gali būti naudojamos kaip savavališkos ES ūkinės
veiklos subjektų diskriminacijos priemonės.

Užslėpto prekybos apribojimo nebuvimas
(84)

Nacionalinės priemonės, nukrypstančios nuo Europos
direktyvos, paprastai trukdo prekybai. Produktai, kurie
gali būti teisėtai tiekiami į rinką likusioje ES dalyje, negali
būti tiekiami į rinką atitinkamoje valstybėje narėje. 114
straipsnio 6 dalimi siekiama užkirsti kelią nacionalines
priemones, apie kurias pranešta pagal 114 straipsnio 4
dalį, taikyti dėl netinkamų priežasčių, kai iš tikrųjų tai yra
ekonominės priemonės, kuriomis siekiama netiesiogiai
apsaugoti nacionalinius gamintojus.
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Kadangi su gyvsidabriu, arsenu ir stibiu susijusios prie
monės nėra pagrįstos poreikiu saugoti žmonių sveikatą,
Komisija neturi tikrinti, ar ši sąlyga įvykdyta.

(86)

Dėl švino Komisija pripažįsta, kad direktyvoje nustatytos
ribinės vertės nebesuteikia tinkamo apsaugos lygio, nes
pasikeitė mokslinis tų verčių nustatymo pagrindas. Todėl
Komisija ėmėsi persvarstyti šias priemones. Taigi Komisija
mano, kad Vokietijos prašymas yra grindžiamas realiu
susirūpinimu dėl žmonių sveikatos ir nėra užslėptas
prekybos tarp valstybių narių apribojimas.

(87)

Dėl bario Komisija sutinka, kad PSO vertinimas nebuvo
RIVM tinkamai apsvarstytas rekomenduojant leistiną
paros normą. Taigi yra neaiškumų dėl direktyva sutei
kiamo apsaugos lygio. Komisija SHER paprašė paaiški
nimų ir tada, kai SHER paskelbs savo nuomonę,
apsvarstys ribinių verčių pakeitimą, jei to reikės. Todėl
Komisija mano, kad Vokietijos prašymas yra grindžiamas
realiu susirūpinimu dėl žmonių sveikatos ir nėra
užslėptas prekybos tarp valstybių narių apribojimas.

(88)

(90)

Kadangi su gyvsidabriu, arsenu ir stibiu susijusios prie
monės nėra pagrįstos poreikiu saugoti žmonių sveikatą,
Komisija neturi tikrinti, ar ši sąlyga įvykdyta.

(91)

Dėl švino ir bario Komisija pažymi, kad gamintojai,
taikydami direktyvos nuostatas, galės prekiauti žaislais
visose valstybėse narėse, išskyrus Vokietiją. Nėra tikėtina,
kad gamintojai plėtos du prekybos skirtingais žaislais
tinklus, bet jie greičiausiai suderins nukrypti leidžiančias
nuostatas siekdami turėti žaislus, kuriais galima prekiauti
visose valstybėse narėse; be to, Komisija pažymi, kad
Vokietijos švino ir bario koncentracijos ribinės vertės
yra tokios, kurios buvo taikomos ES nuo 1990 m.
pagal Direktyvą 88/378/EEB ir todėl gali būti techniniu
požiūriu priimtinos gamintojams. Žaislų gamintojai
patvirtino šią prielaidą pareikšdami nuomonę dėl Vokie
tijos priemonių. Todėl Komisija turi priežasčių manyti,
kad poveikis vidaus rinkos veikimui yra proporcingas
vaikų sveikatos apsaugos tikslo požiūriu.

(92)

Dėl nitrozoaminų ir nitrojunginių Komisija padarė pana
šias išvadas. Vokietijos priemonės dėl nitrozoaminų ir
nitrojunginių taikomos Vokietijoje nuo 2008 m. Komi
sijos žiniomis, gamintojai neplėtojo dviejų prekybos skir
tingais žaislais tinklų, bet prisitaikė prie Vokietijos prie
monių siekdami turėti žaislus, kuriais galima prekiauti
visose valstybėse narėse. Pradėjus taikyti direktyvą, kuri
yra mažiau griežta nei Vokietijos priemonės, Komisija
tikisi, kad gamintojai prisitaikys prie griežčiausių
nuostatų, siekdami turėti žaislus, kuriais galima prekiauti
visose valstybėse narėse. Be to, Komisija pažymi, kad
laikytis Vokietijos ribinių verčių yra techniškai įmanoma,
kadangi gamintojai laikosi jų nuo 2008 m. Todėl Komi
sija turi priežasčių manyti, kad poveikis vidaus rinkos
veikimui yra proporcingas vaikų sveikatos apsaugos tikslo
požiūriu.

Dėl nitrozoaminų ir nitrojunginių Komisija sutinka, kad
poveikio parametrai atsižvelgiant į vaikų kramtymo elgesį
nebuvo tinkamai išnagrinėti nustatant direktyvoje ribines
vertes. Komisija nurodys CEN apsvarstyti šiuos para
metrus siekiant sumažinti ribines vertes standartizacijos
proceso metu. Taigi Komisija mano, kad Vokietijos
prašymas yra grindžiamas realiu susirūpinimu dėl
žmonių sveikatos ir nėra užslėptas prekybos tarp vals
tybių narių apribojimas.

IŠVADA
(93)

Remdamasi išdėstytais motyvais Komisija mano, kad prie
monės, apie kurias pranešė Vokietija dėl gyvsidabrio,
arseno ir stibio negali būti laikomos svarbiu žmonių
sveikatos apsaugos motyvu pagrįstomis priemonėmis.
Todėl Komisija mano, kad tos nacionalinės nuostatos,
apie kurias pranešta, negali būti patvirtintos.

(94)

Dėl Vokietijos praneštų nacionalinių priemonių, susijusių
su švinu ir bariu, Komisija padarė išvadą, kad šios prie
monės laikomos pagrįstomis poreikiu apsaugoti žmonių
sveikatą ir nėra nei savavališkos diskriminacijos, nei
užslėptos prekybos tarp valstybių narių apribojimo prie
monės, nei neproporcinga kliūtis vidaus rinkos veikimui.
Todėl Komisija turi priežasčių manyti, kad praneštos
nacionalinės priemonės gali būti patvirtintos laikantis
laiko apribojimų.

Vidaus rinkos veikimo trukdžių nebuvimas
(89)

114 straipsnio 6 dalyje draudžiama patvirtinti bet kokias
nacionalines priemones, kurios, tikėtina, gali trukdyti
veikti vidaus rinkai. Tačiau šis reikalavimas negali būti
aiškinamas kaip draudimas tvirtinti visas priemones,
kurios, tikėtina, gali trukdyti veikti vidaus rinkai. Visos
priemonės, nukrypstančios nuo suderinimo priemonės,
yra priemonės, kurios, tikėtina, gali trukdyti veikti vidaus
rinkai. Taigi Komisija mano, kad 114 straipsnio 6 dalyje
nurodyta trukdymo vidaus rinkos veikimui sąvoka turi
būti suprantama kaip neproporcinga priemonė siekiant
nustatyto tikslo, kad būtų galima išlaikyti naudingą šios
procedūros pobūdį.
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Dėl praneštų nacionalinių priemonių, susijusių su nitro
zoaminais ir nitrojunginiais, Komisija padarė išvadą, kad
šios priemonės laikomos pagrįstomis poreikiu apsaugoti
žmonių sveikatą ir nėra nei savavališkos diskriminacijos,
nei užslėptos prekybos tarp valstybių narių apribojimo
priemonės, nei neproporcinga kliūtis vidaus rinkos veiki
mui. Komisija turi priežastį manyti, kad praneštos nacio
nalinės nuostatos gali būti patvirtintos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Vokietijos su stibiu, arsenu ir gyvsidabriu susijusios priemonės,
apie kurias pranešta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 114 straipsnio 4 dalį, nėra patvirtinamos.
Vokietijos su švinu susijusios priemonės, apie kurias pranešta
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio 4
dalį, patvirtinamos iki ES nuostatų, kuriomis nustatomos naujos
švino išsiskyrimo žaisluose ribinės vertės nuo 2013 m. liepos
21 d., įsigaliojimo, pasirenkant ankstesnę datą.

L 80/29

Vokietijos su bariu susijusios priemonės, apie kurias pranešta
pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 114 straipsnio
4 dalį, patvirtinamos iki ES nuostatų, kuriomis nustatomos
naujos bario išsiskyrimo žaisluose ribinės vertės nuo 2013 m.
liepos 21 d., įsigaliojimo, pasirenkant ankstesnę datą.
Vokietijos su nitrozoaminais ir nitrojunginiais susijusios priemo
nės, apie kurias pranešta pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos
veikimo 114 straipsnio 4 dalį, yra patvirtinamos.
2 straipsnis
Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 1 d.
Komisijos vardu
Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas
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KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS
2012 m. kovo 19 d.
kuriuo pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 732/2008 17 straipsnio 2 dalį inicijuojamas tyrimas dėl
Jungtinių Tautų bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos veiksmingo įgyvendinimo Bolivijoje
(2012/161/ES)
EUROPOS KOMISIJA,

(5)

Reglamento (EB) Nr. 732/2008 17 straipsnio 1 dalyje
nustatyta, kad Komisijai gavus informaciją, kuri gali patei
sinti laikiną sustabdymą, ir jeigu, jos manymu, yra pakan
kamas pagrindas inicijuoti tyrimą, ji praneša apie tai
Bendrųjų lengvatų komitetui ir prašo pradėti konsultaci
jas. Pagal 17 straipsnio 2 dalį po konsultacijų Komisija
gali nuspręsti inicijuoti tyrimą;

(6)

tam, kad būtų nustatyta, ar šios konvencijos denonsa
vimo padariniai pateisina specialios skatinamosios prie
monės taikymo laikiną sustabdymą, būtina juos išnagri
nėti. Todėl yra pakankamas pagrindas inicijuoti tyrimą;

(7)

2012 m. vasario 27 d. įvyko konsultacijos su Bendrųjų
lengvatų komitetu,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
atsižvelgdama į 2008 m. liepos 22 d. Tarybos reglamentą (EB)
Nr. 732/2008 dėl bendrųjų tarifų lengvatų sistemos taikymo
nuo 2009 m. sausio 1 d., iš dalies keičiantį reglamentus (EB)
Nr. 552/97, (EB) Nr. 1933/2006 ir Komisijos reglamentus (EB)
Nr. 1100/2006 ir (EB) Nr. 964/2007 (1), ypač į jo 17 straipsnio
2 dalį,
pasitarusi su Bendrųjų lengvatų komitetu,
kadangi:
(1)

2011 m. birželio 29 d. Bolivijos Daugiatautės Valstybės
(toliau – Bolivija) Vyriausybė Jungtinių Tautų Generali
niam Sekretoriui deponavo JT bendrosios narkotinių
medžiagų konvencijos denonsavimo dokumentą. Denon
savimas Bolivijai įsigaliojo 2012 m. sausio 1 d.;

(2)

po to Bolivija deponavo prisijungimo iš naujo prie JT
bendrosios narkotinių medžiagų konvencijos dokumentą
su išlyga dėl tradiciškai (kramtyti ir medicininiais tikslais)
vartojamų kokamedžių lapų. Šį prašymą šiuo metu nagri
nėja valstybės narės;

(3)

Reglamento (EB) Nr. 732/2008 15 straipsnio 2 dalyje
nustatyta, kad gali būti laikinai sustabdytas šio regla
mento II skyriaus 2 skirsnyje nurodytos specialios tvaraus
vystymosi ir gero valdymo skatinamosios priemonės
taikymas, jeigu į nacionalinės teisės aktus nebeįtrauktos
III priede nurodytos konvencijos, ratifikuotos vykdant 8
straipsnio 1 ir 2 dalių reikalavimus, arba jeigu tie teisės
aktai nėra veiksmingai įgyvendinami. Taikyti šią prie
monę Bolivijai numatyta Komisijos sprendimu
2008/938/EB (2);

(4)

JT bendroji narkotinių medžiagų konvencija įrašyta
Reglamento (EB) Nr. 732/2008 III priedo B dalies 24
punkte;

(1) OL L 211, 2008 8 6, p. 1.
(2) OL L 334, 2008 12 12, p. 90.

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis
Komisija inicijuoja tyrimą, kad nustatytų, ar JT bendrosios
narkotinių medžiagų konvencijos denonsavimas pateisina
specialios tvaraus vystymosi ir gero valdymo skatinamosios prie
monės taikymo Bolivijos kilmės produktams laikiną sustab
dymą.
2 straipsnis
Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2012 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ
PRIIMTI AKTAI
KOMITETO, ĮSTEIGTO PAGAL EUROPOS BENDRIJOS IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS
SUSITARIMĄ DĖL ATITIKTIES VERTINIMO ABIPUSIO PRIPAŽINIMO, SPRENDIMAS Nr. 1/2011
2011 m. gruodžio 20 d.
dėl 19 skyriaus „Keleiviniai lynų kelio įrenginiai“ įtraukimo į 1 priedą ir 1 priedo teisinių nuorodų
atnaujinimo
(2012/162/ES)
KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl atitikties vertinimo abipusio
pripažinimo (toliau – Susitarimas), ypač į jo 10 straipsnio 4 dalį, 10 straipsnio 5 dalį ir 18 straipsnio 2 dalį;
Susitarimo 10 straipsnio 5 dalyje nurodyta, kad Komitetas gali, vienai Šaliai pasiūlius, keisti šio Susitarimo
priedus,
NUSPRENDĖ:

1. Susitarimo 1 priedas „Produktų sektoriai“ iš dalies keičiamas į jį įtraukiant naują 19 skyrių „Keleiviniai
lynų kelio įrenginiai“ pagal šio sprendimo A priedėlio nuostatas.
2. Susitarimo 1 priedas „Produktų sektoriai“ iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo B priedėlio nuostatas.
3. Šį dviem egzemplioriais sudarytą sprendimą pasirašo Komiteto atstovai, kuriems suteikti įgaliojimai veikti
Šalių vardu. Šis sprendimas įsigalioja nuo tos dienos, kurią jį pasirašo paskutinė Šalis.

Pasirašyta Berne 2011 m. gruodžio 20 d.

Pasirašyta Briuselyje 2011 m. gruodžio 14 d.

Šveicarijos Konfederacijos vardu

Europos Sąjungos vardu

Christophe PERRITAZ

Fernando PERREAU DE PINNINCK
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A PRIEDĖLIS
1 priede „Produktų sektoriai“ įtraukiamas 19 skyrius „Keleiviniai lynų kelio įrenginiai“:

„19 SKYRIUS
KELEIVINIAI LYNŲ KELIO ĮRENGINIAI
I SKIRSNIS
Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos
Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis
Europos Sąjunga

2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/9/EB dėl keleivinių lynų
kelio įrenginių (OL L 106, 2000 5 3, p. 21; toliau – Direktyva 2000/9/EB).

Šveicarija

2006 m. birželio 23 d. Federalinis įstatymas dėl keleivinių lynų kelio įrenginių (RO 2006
5753) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. kovo 20 d. (RO 2009 5597).
2006 m. gruodžio 21 d. Potvarkis dėl keleivinių lynų kelio įrenginių (RO 2007 39) su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 11 d. (RO 2010 2749).
II SKIRSNIS
Atitikties vertinimo įstaigos

Pagal šio Susitarimo 10 straipsnį įsteigtas Komitetas rengia ir atnaujina atitikties vertinimo įstaigų sąrašą Susitarimo 11
straipsnyje nustatyta tvarka.

III SKIRSNIS
Skiriančiosios institucijos
Pagal šio Susitarimo 10 straipsnį įsteigtas Komitetas rengia ir atnaujina skiriančiųjų institucijų, apie kurias pranešė Šalys,
sąrašą.

IV SKIRSNIS
Specialios atitikties vertinimo įstaigų skyrimo taisyklės
Skirdamos atitikties vertinimo įstaigas, skiriančiosios institucijos laikosi šio Susitarimo 2 priede išdėstytų bendrųjų prin
cipų ir Direktyvos 2000/9/EB VIII priede nustatytų vertinimo kriterijų.

V SKIRSNIS
Papildomos nuostatos
1. Informacijos mainai
Remdamosi šio Susitarimo 9 ir 12 straipsniais, Šalys keičiasi informacija, būtina užtikrinti tinkamą šio skyriaus
įgyvendinimą.

Kompetentingos Šveicarijos ir valstybių narių institucijos bei Europos Komisija visų pirma keičiasi Direktyvos
2000/9/EB 11 ir 14 straipsniuose nurodyta informacija.

Pagal šio priedo IV skirsnį paskirtos atitikties vertinimo įstaigos keičiasi informacija, nurodyta Direktyvos 2000/9/EB V
priedo B modulio 7 ir 8 punktuose, D modulio 6 punkte ir H modulio 6 ir 7.5 punktuose.

2. Techniniai dokumentai
Pakanka, kad gamintojai, jų įgaliotieji atstovai arba asmuo, atsakingas už produktų pateikimą rinkai, saugotų techninius
dokumentus, kuriuos pateikti patikrinimui vienos iš Šalių teritorijoje reikalaujama pagal Direktyvą 2000/9/EB.

Šalys įsipareigoja siųsti visus atitinkamus techninius dokumentus, jei to prašo kitos Šalies institucijos.
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3. Rinkos priežiūra
Šalys praneša viena kitai apie jų teritorijose įsteigtas įstaigas, atsakingas už priežiūros užduočių, susijusių su 1 skirsnyje
nustatytų teisės aktų įgyvendinimu, vykdymą.
Šalys praneša viena kitai apie jų rinkos priežiūros įstaigų rinkos priežiūros veiklą.“
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B PRIEDĖLIS
I PRIEDO PAKEITIMAI
1 SKYRIUS
MAŠINOS
I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Europos Sąjungos ir Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Europos Sąjunga

Šveicarija

1. 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva
2006/42/EB dėl mašinų, iš dalies keičianti Direktyvą 95/16/EB (OL L 157,
2006 6 9, p. 24), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. spalio
21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/127/EB, iš dalies
keičiančia Direktyvos 2006/42/EB nuostatas dėl pesticidų skleidimo mašinų
(OL L 310, 2009 11 25, p. 29)
100. 2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010
2573)
101. 2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)
102. 2008 m. balandžio 2 d. Potvarkis dėl mašinų saugos (RO 2008 1785) su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. (RO 2010 2583)“
2 SKYRIUS
ASMENINĖS APSAUGOS PRIEMONĖS

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Šveicarija

100. 2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010
2573)
101. 2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)“
5 SKYRIUS
DUJINIAI PRIETAISAI IR KATILAI

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Šveicarija

101. 2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010
2573)
102. 2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)“
6 SKYRIUS
SLĖGINIAI INDAI

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 1 dalis“
nuoroda į Europos Sąjungos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Europos Sąjunga

1. 2010 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/35/ES
dėl gabenamųjų slėginių įrenginių ir panaikinanti Tarybos direktyvas
76/767/EEB, 84/525/EEB, 84/526/EEB, 84/527/EEB ir 1999/36/EB (OL
L 165, 2010 6 30, p. 1)“
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I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Šveicarija

102. 2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010
2573)
103. 2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)
104. 2002 m. lapkričio 20 d. Potvarkis dėl paprastų slėginių indų saugos (RO
2003 38) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. (RO
2010 2583)
105. 2002 m. lapkričio 20 d. Potvarkis dėl slėginių įrenginių saugos (RO 2003
38) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. (RO 2010
2583)“
7 SKYRIUS
RADIJO RYŠIO ĮRENGINIAI IR TELEKOMUNIKACIJŲ GALINIAI ĮRENGINIAI

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Šveicarija

100. 1997 m. balandžio 30 d. Federalinis įstatymas dėl telekomunikacijų (LTC);
(RO 1997 2187) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. birželio
12 d. (RO 2010 2617)
101. 2002 m. birželio 14 d. Potvarkis dėl telekomunikacijų įrengimų (OIT); (RO
2002 2086) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 18 d.
(RO 2009 6243)
102. 2002 m. birželio 14 d. Federalinio komunikacijų biuro (OFCOM) potvarkis
dėl telekomunikacijų įrengimų; (RO 2002 2111) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2011 m. balandžio 7 d. (RO 2011 1391)
103. Federalinio komunikacijų biuro potvarkio dėl telekomunikacijų įrengimų (RO
2002 2115) 1 priedas su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2005 m. lapk
ričio 21 d. (RO 2005 5139)
104. Feuille Fédérale paskelbtas techninių standartų sąrašas, kuriame nurodyti pava
dinimai ir nuorodos, su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. gegužės
3 d. (FF 2011 0799)
105. 2007 m. kovo 9 d. Potvarkis dėl telekomunikacijų paslaugų (RO 2007 945)
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 4 d. (RO 2009
5821)“
8 SKYRIUS

POTENCIALIAI SPROGIOJE APLINKOJE NAUDOJAMA ĮRANGA IR APSAUGOS SISTEMOS
I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Šveicarija

100. 1902 m. birželio 24 d. Federalinis įstatymas dėl silpnos ir stiprios srovės
elektros įrenginių (RO 19 252 ir RS 4 798) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2008 m. kovo 20 d. (RO 2008 3437)
101. 1998 m. kovo 2 d. Potvarkis dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos
įrangos ir apsaugos sistemų saugos (RO 1998 963) su paskutiniais pakeiti
mais, padarytais 2010 m. birželio 11 d. (RO 2010 2749)
102. 2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010
2573)
103. 2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)“

L 80/35

L 80/36

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

9 SKYRIUS
ELEKTROTECHNINIAI GAMINIAI IR ELEKTROMAGNETINIS SUDERINAMUMAS
I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Šveicarija

100. 1902 m. birželio 24 d. Federalinis įstatymas dėl silpnos ir stiprios srovės
elektros įrenginių (RO 19 252 ir RS 4 798) su paskutiniais pakeitimais,
padarytais 2008 m. kovo 20 d. (RO 2008 3437)
101. 1994 m. kovo 30 d. Potvarkis dėl silpnos srovės elektros įrenginių (RO 1994
1185) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 18 d. (RO
2009 6243)
102. 1994 m. kovo 30 d. Potvarkis dėl stiprios srovės elektros įrenginių (RO
1994 1199) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 1997 m. gruodžio 8 d.
(RO 1998 54)
103. 1997 m. balandžio 9 d. Potvarkis dėl žemos įtampos elektrotechninių
gaminių (RO 1997 1016) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m.
birželio 11 d. (RO 2010 2749)
104. 2009 m. lapkričio 18 d. Potvarkis dėl elektromagnetinio suderinamumo (RO
2009 6243) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugpjūčio 24 d.
(RO 2010 3619)
105. 2002 m. birželio 14 d. Potvarkis dėl telekomunikacijų įrengimų (OIT); (RO
2002 2086) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. lapkričio 18 d.
(RO 2009 6243)“
11 SKYRIUS
MATAVIMO PRIETAISAI IR FASUOTĖS

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Šveicarija

102. 1977 m. birželio 9 d. Federalinis įstatymas dėl metrologijos (RO 1977 2394)
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. birželio 18 d. (RO 2010
5003)
103. 1994 m. lapkričio 23 d. Potvarkis dėl matavimo vienetų (RO 1994 3109)
104. 2006 m. vasario 15 d. Potvarkis dėl matavimo priemonių (RO 2006 1453)
su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 8 d. (RO 2010
4489)
105. 2004 m. balandžio 16 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos
potvarkis dėl neautomatinių svėrimo priemonių (RO 2004 2093) su pasku
tiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 2 d. (RO 2006 4189)
106. 2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis
dėl ilgio matavimo priemonių (RO 2006 1433)
107. 2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis
dėl tūrio matavimo (RO 2006 1525)
108. 2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis
dėl skysčių, išskyrus vandenį, matavimo sistemų (RO 2006 1533) su pasku
tiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. spalio 5 d. (RO 2010 4595)
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109. 2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis
dėl automatinių svėrimo priemonių (RO 2006 1545)
110. 2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis
dėl šiluminės energijos matavimo priemonių (RO 2006 1569)
111. 2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis
dėl dujų kiekio matavimo priemonių (RO 2006 1591)
112. 2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis
dėl vidaus degimo variklių išmetamųjų dujų kiekio matavimo priemonių (RO
2006 1599)
113. 2006 m. kovo 19 d. Federalinės teisingumo ir policijos ministerijos potvarkis
dėl elektros energijos ir galios matavimo priemonių (RO 2006 1613)
114. 1986 m. rugpjūčio 15 d. Potvarkis dėl masės (RO 1986 2022) su paskuti
niais pakeitimais, padarytais 2006 m. spalio 2 d. (RO 2006 4193)“
14 SKYRIUS
GERA LABORATORINĖ PRAKTIKA (GLP)
I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Šveicarija

100. 1983 m. spalio 7 d. Federalinis įstatymas dėl aplinkos apsaugos (RO 1984
1122) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. kovo 19 d. (RO 2010
3233)
101. 2000 m. gruodžio 15 d. Federalinis įstatymas dėl apsaugos nuo pavojingų
medžiagų ir preparatų (RO 2004 4763) su paskutiniais pakeitimais, padary
tais 2005 m. birželio 17 d. (RO 2006 2197)
102. 2005 m. gegužės 18 d. Potvarkis dėl apsaugos nuo pavojingų medžiagų ir
preparatų (RO 2005 2721) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m.
lapkričio 10 d. (RO 2010 5223)
103. 2005 m. gegužės 18 d. Potvarkis dėl augalų apsaugos produktų registravimo
(RO 2005 3035) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m. birželio
17 d. (RO 2011 2927)
104. 2000 m. gruodžio 15 d. Federalinis įstatymas dėl vaistų ir medicinos prie
taisų (RO 2001 2790) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m.
rugsėjo 8 d. (RO 2010 4027)
105. 2001 m. spalio 17 d. Potvarkis dėl vaistų (RO 2001 3420) su paskutiniais
pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo 8 d. (RO 2010 3863)“
15 SKYRIUS

VAISTŲ GEROS GAMYBOS PRAKTIKOS (GGP) PATIKRINIMAS IR PARTIJŲ SERTIFIKAVIMAS
I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Šveicarija

100. 2000 m. gruodžio 15 d. Federalinis įstatymas dėl vaistų ir medicinos prie
taisų (RO 2001 2790) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m.
rugsėjo 8 d. (RO 2010 4027)
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101. 2001 m. spalio 17 d. Potvarkis dėl licencijų suteikimo (RO 2001 3399) su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 25 d. (RO 2011 2561)
102. 2001 m. lapkričio 9 d. Šveicarijos terapinių produktų agentūros potvarkis dėl
vaistų rinkodaros leidimo reikalavimų (RO 2001 3437) su paskutiniais pakei
timais, padarytais 2006 m. birželio 22 d. (RO 2006 3587)
103. 2001 m. spalio 17 d. Potvarkis dėl farmacijos produktų klinikinių tyrimų
(RO 2001 3511) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. rugsėjo
8 d. (RO 2010 4043)“
17 SKYRIUS
LIFTAI

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Europos Sąjungos ir Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Europos Sąjunga

Šveicarija

1. 1995 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/16/EB
dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su liftais, suderinimo (OL L 213,
1995 9 7, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gegužės
17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB dėl mašinų, iš
dalies keičiančia Direktyvą 95/16/EB (OL L 157, 2006 6 9, p. 24)
100. 2009 m. birželio 12 d. Federalinis įstatymas dėl produktų saugos (RO 2010
2573)
101. 2010 m. gegužės 19 d. Potvarkis dėl produktų saugos (RO 2010 2583)
102. 1999 m. birželio 23 d. Potvarkis dėl liftų saugos (RO 1999 1875) su
paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. gegužės 19 d. (RO 2010 2583)“
18 SKYRIUS
BIOCIDINIAI PRODUKTAI

I skirsnyje „Teisinės, norminės ir administracinės nuostatos“, „Teisės normos, kurioms taikoma 1 straipsnio 2 dalis“
nuoroda į Šveicarijos teisės normas turėtų būti išbraukta ir pakeista šiuo tekstu:
„Šveicarija

100. 2000 m. gruodžio 15 d. Federalinis įstatymas dėl apsaugos nuo pavojingų
medžiagų ir preparatų (RO 2004 4763) su paskutiniais pakeitimais, padary
tais 2005 m. birželio 17 d. (RO 2006 2197)
101. 1983 m. spalio 7 d. Federalinis įstatymas dėl aplinkos apsaugos (RO 1984
1122) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2010 m. kovo 19 d. (RO 2010
3233)
102. 2005 m. gegužės 18 d. Potvarkis dėl biocidinių produktų pateikimo rinkai ir
naudojimo (RO 2005 2821) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2011 m.
balandžio 4 d. (RO 2011 1403)“
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KLAIDŲ IŠTAISYMAS

2012 m. sausio 13 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 29/2012 dėl prekybos alyvuogių aliejumi
standartų klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 12, 2012 m. sausio 14 d.)
17 puslapis, 5 straipsnio antra pastraipa:
yra:

„2012 m. lapkričio 1 d.“,

turi būti:

„2011 m. lapkričio 1 d.“

2009 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 560/2009, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB)
Nr. 874/2004, nustatantį .eu aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles bei
registracijai taikomus principus, klaidų ištaisymas
(Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 166, 2009 m. birželio 27 d.)
Priedas, KIPRUI skirta dalis:
— yra:
turi būti:
— yra:
turi būti:
— yra:
turi būti:

„594. μπέïκιοï“
„594. μπέïκιοï“
„595. μπέλαπαïς“
„595. μπέλαπαϊς“,
„622. ορτάκιοï“
„622. ορτάκιοϊ“.

Priedas, AIRIJAI skirta dalis:
— yra:
turi būti:

„12. iρλανδία“
„12. ιρλανδία“.

Priedas, SLOVAKIJAI skirta dalis:
— yra:
turi būti:
— yra:
turi būti:
— yra:
turi būti:

„22. σλοßακικη-δημοκρατια“
„22. σλοβακικη-δημοκρατια“,
„41. σλοßακικηδημοκρατια“
„41. σλοβακικηδημοκρατια“,
„55. σλοßακικη“
„55. σλοβακικη“.

Priedas, NORVEGIJAI skirta dalis:
— yra:
turi būti:

„17. Νορßηγία“
„17. Νορβηγία“.
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Turinys (tęsinys)
★ 2009 m. birželio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 560/2009, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB)

Nr. 874/2004, nustatantį .eu aukščiausio lygio domeno įdiegimo ir funkcijų viešosios tvarkos taisykles
bei registracijai taikomus principus, klaidų ištaisymas (OL L 166, 2009 6 27) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2012 m. prenumeratos kainos (be PVM, įskaitant paprastosios siuntos išlaidas)
ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 200 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, spausdintinė versija ir metinis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

1 310 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L serija, tik spausdintinė versija

22 oficialiosiomis ES kalbomis

840 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, L ir C serijos, mėnesinis kaupiamasis
skaitmeninis diskas

22 oficialiosiomis ES kalbomis

100 EUR per metus

Oficialiojo leidinio priedas, S serija (Konkursai ir viešieji pirkimai),
skaitmeninis diskas, leidžiamas vieną kartą per savaitę

daugiakalbis:
23 oficialiosiomis ES kalbomis

200 EUR per metus

ES oficialusis leidinys, C serija. Konkursai

konkursų kalbomis

50 EUR per metus

Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, leidžiamą oficialiosiomis Europos Sąjungos kalbomis, galima prenumeruoti bet
kuria iš 22 kalbų. Jį sudaro L (teisės aktai) ir C (informacija ir pranešimai) serijos.
Kiekviena kalba leidžiamas leidinys prenumeruojamas atskirai.
Oficialieji leidiniai airių kalba parduodami atskirai, remiantis 2005 m. birželio 18 d. Oficialiajame leidinyje
L 156 paskelbtu Tarybos reglamentu (EB) Nr. 920/2005, nurodančiu, kad Europos Sąjungos institucijos laikinai
neįpareigojamos rengti ir skelbti visų aktų airių kalba.
Oficialiojo leidinio priedas (S serija. Konkursai ir viešieji pirkimai) skelbiamas viename daugiakalbiame skaitmeniniame diske visomis 23 oficialiosiomis kalbomis.
Pateikę paprastą prašymą Europos Sąjungos oficialiojo leidinio prenumeratoriai gali gauti įvairius Oficialiojo leidinio
priedus. Apie priedų išleidimą prenumeratoriai informuojami pranešime skaitytojui, kuris skelbiamas Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Pardavimas ir prenumerata
Įvairių mokamų leidinių, tokių kaip Europos Sąjungos oficialusis leidinys, galima užsiprenumeruoti mūsų pardavimo
biuruose. Pardavimo biurų sąrašą galima rasti internete adresu
http://publications.europa.eu/others/agents/index_lt.htm

EUR-Lex (http://eur-lex.europa.eu) – tai tiesioginė ir nemokama prieiga prie Europos Sąjungos teisės
aktų. Šiame tinklalapyje galima skaityti Europos Sąjungos oficialųjį leidinį, susipažinti su
sutartimis, teisės aktais, precedentine teise bei parengiamaisiais teisės aktais.
Išsamesnės informacijos apie Europos Sąjungą rasite http://europa.eu
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