PAŠPĀRBAUDES LAPA ROTAĻLIETU IMPORTĒTĀJIEM
(komersantiem, kas importē rotaļlietas no trešajām valstīm)*
* pašpārbaudes lapu var izmantot arī rotaļlietu izplatītāji, lai pārbaudītu rotaļlietas marķējumu, pārbaudei izmantojot
pašpārbaudes lapas sadaļu „MARĶĒJUMS UZ ROTAĻLIETAS”

Ja kādā no ailēm ir atzīmēts ☒ NĒ, pastāv pamatotas aizdomas, ka rotaļlieta neatbilst normatīvo aktu
prasībām
MARĶĒJUMS UZ ROTAĻLIETAS

JĀ

✓ CE marķējums uz rotaļlietas, tai piestiprinātās etiķetes vai iepakojuma

□ □
□ □

✓ rotaļlietas identifikācijas elements (tipa, partijas, sērijas vai modeļa numurs)
(identisks EK atbilstības deklarācijā norādītajam)

✓ ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un
adrese

NĒ

□ □

(identisks EK atbilstības deklarācijā norādītajam)

✓ importētāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme
un adrese

□ □

(ja rotaļlietas ražotājs ir ārpus Eiropas Savienības)

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJAS SATURS

JĀ

✓ rotaļlietas identifikācijas numurs

□ □

(identisks uz rotaļlietas norādītajam)

✓ ražotāja* vai tā pilnvarotā pārstāvja vārds/nosaukums un adrese
(* identisks uz rotaļlietas norādītajam)

✓ apliecinājums, ka ražotājs uzņemas pilnu atbildību par deklarācijā norādītajām
ziņām
✓ deklarācijas priekšmets (rotaļlietas identifikācija, kas nodrošina tās izsekojamību,
iekļaujot pietiekami skaidru krāsainu rotaļlietas attēlu)
✓ apstiprinājums, ka norādītā rotaļlieta atbilst attiecīgajiem Eiropas Savienības
tiesību aktiem
(jāpārliecinās, ka atbilstība apliecināta visiem uz konkrēto rotaļlietu attiecināmajiem
normatīvajiem aktiem)

✓ norādes uz piemērojamiem standartiem vai specifikācijām, attiecībā uz ko tiek
deklarēta atbilstība
(jābūt norādītai katra standarta konkrētajai versijai, kā arī attiecīgajiem noteikumiem vai daļām,
ja standarts piemērots daļēji)

✓ norāde, ka paziņotā institūcija (nosaukums, numurs) ir veikusi noteiktas darbības
(darbību apraksts) un izsniegusi sertifikātu (norāda)

NĒ

□ □
□ □
□ □
□ □
□ □
□ □

(ja ražotājs nav izmantojis piemērojamos standartus vai izmantojis tos daļēji)

✓ deklarācijas sagatavošanas vieta un datums, sagatavotāja amats, vārds, uzvārds un
paraksts

□ □

TEHNISKĀS DOKUMENTĀCIJAS SATURS

JĀ

✓ rotaļlietas identifikācijas numurs

□ □

(identisks uz rotaļlietas un EK atbilstības deklarācijā norādītajam)

✓ ražotāja vārds/nosaukums un adrese
(identisks uz rotaļlietas un EK atbilstības deklarācijā norādītajam)

✓ detalizēts rotaļlietas projekta un ražošanas apraksts (t. sk., informācija par
izmantotajām sastāvdaļām un materiāliem, drošuma datu lapas par izmantotajām
ķīmiskajām vielām)
✓ rotaļlietas drošuma novērtējums (ķīmisko, fizikālo, mehānisko, elektrisko,
uzliesmojamības, higiēnas un radioaktivitātes apdraudējumu analīze)
✓ izmantotās atbilstības novērtēšanas procedūras apraksts

NĒ

□ □
□ □
□ □

✓ rotaļlietas ražošanas un uzglabāšanas vietu adreses

□ □
□ □
□ □

✓ testēšanas pārskati un to līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs nodrošinājis
rotaļlietas atbilstību piemērojamiem standartiem

□ □

✓ EK atbilstības deklarācijas kopija

(ja ražotājs ir izmantojis piemērojamos standartus)

✓ EK tipa pārbaudes sertifikāta kopija un to līdzekļu apraksts, ar kuriem ražotājs
nodrošinājis rotaļlietas atbilstību EK tipa pārbaudes sertifikātā aprakstītajam
rotaļlietas tipam, un to dokumentu kopijas, kuras ražotājs iesniedzis paziņotajai
institūcijai

□ □

(ja ražotājs iesniedzis rotaļlietu EK tipa pārbaudei)

PAPILDU INFORMĀCIJA:
✓ Piemērojamo standartu saraksts pieejams Eiropas Komisijas mājas lapā - https://ej.uz/7oqp
✓ Paziņoto institūciju saraksts pieejams NANDO datu bāzē interneta vietnē - https://ej.uz/avr6
✓ Papildu informācija par prasībām rotaļlietām atrodama Patērētāju tiesību aizsardzības centra
(PTAC) mājaslapā www.ptac.gov.lv sadaļā Komersantiem - Preces un pakalpojumi - Prasības
konkrētām precēm - Rotaļlietas (https://ej.uz/9692). PTAC mājaslapā www.ptac.gov.lv atrodama
arī informācija par komersantu pienākumiem, kā arī cita noderīga informācija.

PIEMĒRS ROTAĻLIETAS MARĶĒJUMA IZVĒRTĒŠANAI

MARĶĒJUMS UZ ROTAĻLIETAS

JĀ

NĒ

✓ CE marķējums uz rotaļlietas, tai piestiprinātās etiķetes vai iepakojuma

☒

□

✓ rotaļlietas identifikācijas elements (tipa, partijas, sērijas vai modeļa
numurs)

☒

□

☒

□

(identisks EK atbilstības deklarācijā norādītajam)

✓ ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā
preču zīme un adrese
(identisks EK atbilstības deklarācijā norādītajam)

✓ importētāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā
preču zīme un adrese
(ja rotaļlietas ražotājs ir ārpus Eiropas Savienības)

Ražotājs: TOYS FACTORY, Ltd., Ražotnes iela 1, Pilsēta, Valsts
Importētājs: SIA „Importētājs”, Importētāja iela 1, Rīga, Latvija
Artikula numurs: 0001, EAN 4750000000001

☒

□

PIEMĒRS EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJAS IZVĒRTĒŠANAI
EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

EK ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJAS SATURS

JĀ

NĒ

✓ rotaļlietas identifikācijas numurs

☒

□

☒

□

✓ apliecinājums, ka ražotājs uzņemas pilnu atbildību
☒
par deklarācijā norādītajām ziņām
✓ deklarācijas priekšmets (rotaļlietas identifikācija, kas
nodrošina tās izsekojamību, iekļaujot pietiekami ☒
skaidru krāsainu rotaļlietas attēlu)
✓ apstiprinājums, ka norādītā rotaļlieta atbilst
attiecīgajiem Eiropas Savienības tiesību aktiem
☒

□

(identisks uz rotaļlietas norādītajam)

✓ ražotāja*
vai
tā
pilnvarotā
vārds/nosaukums un adrese

pārstāvja

(* identisks uz rotaļlietas norādītajam)

(jāpārliecinās, ka atbilstība apliecināta visiem uz konkrēto
rotaļlietu attiecināmajiem normatīvajiem aktiem)

✓ norādes uz piemērojamiem standartiem vai
specifikācijām, attiecībā uz ko tiek deklarēta ☒
atbilstība
(jābūt norādītai katra standarta konkrētajai versijai, kā arī
attiecīgajiem noteikumiem vai daļām, ja standarts piemērots
daļēji)

✓ norāde, ka paziņotā institūcija (nosaukums, numurs)
ir veikusi noteiktas darbības (darbību apraksts) un
☒
izsniegusi sertifikātu (norāda)

Ražotājs: TOYS FACTORY, Ltd., Ražotnes iela 1, Pilsēta, Valsts
Šī atbilstības deklarācija ir izdota vienīgi uz šāda ražotāja atbildību:
TOYS FACTORY, Ltd., Ražotnes iela 1, Pilsēta, Valsts
Deklarācijas priekšmets:
Vannas rotaļlieta „Pīlīte” (dzeltena, 8 cm), Artikula numurs: 0001, EAN
4750000000001

□
□

□

Atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvai 2009/48/EK (2009.gada 18.jūnijs)
par rotaļlietu drošumu un šādiem piemērojamiem standartiem:
EN 71-1:2014 „Rotaļlietu drošums. 1.daļa: Mehāniskās un fizikālās īpašības”
EN 71-2:2011+A1:2014 „Rotaļlietu drošums. 2.daļa: Uzliesmojamība”
EN 71-3:2013+A1:2014 „Rotaļlietu drošums. 3.daļa: Noteiktu elementu migrācija”.
INSTITUT PRO TESTOVÁNI A CERTIFIKACI, a. s., Čehijas Republikā (NB 1023),
ir veikusi EK tipa pārbaudi un izsniegusi EK tipa pārbaudes sertifikātu Nr.00 0000
T/NB

□

Papildu informācija:
Rotaļlieta atbilst arī Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr.850/2004
(2004.gada 29.aprīlis) par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem, ar ko groza
Direktīvu 79/117/EEK.

□

Rīgā, 2018.gada 9.augustā

(ja ražotājs nav izmantojis piemērojamos standartus vai
izmantojis tos daļēji)

✓ deklarācijas sagatavošanas vieta un datums,
☒
sagatavotāja amats, vārds, uzvārds un paraksts

Artikula numurs: 0001, EAN 4750000000001

Kvalitātes vadības departamenta direktors
V.Uzvārds

Paraksts

