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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 681/2013

frá 17. júlí 2013

um breytingu á III. hluta II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB 
um öryggi leikfanga (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins  
2009/48/EB frá 18. júní 2009 um öryggi leikfanga (1), einkum 
b-lið 1. mgr. 46 gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Í tilskipun 2009/48/EB eru sett viðmiðunarmörk fyrir
baríum sem byggja á ráðleggingum sem Hollenska
lýðheilsu- og umhverfisstofnunin (RIVM) setti fram 2008 
í skýrslu um íðefni í leikföngum sem ber heitið „Chemicals 
in Toys. A general methodology for assessment of
chemical safety of toys with a focus on elements“.
Ráðleggingar RIVM byggja á þeirri niðurstöðu að váhrif
íðefna á börn megi ekki fara yfir tiltekin mörk sem
nefnast „þolanleg, dagleg inntaka“. Þar sem börn verða
fyrir váhrifum af íðefnum víðar en frá leikföngum ætti
aðeins ákveðið hlutfall af þolanlegri, daglegri inntöku
að vera frá leikföngum. Vísindanefndin um eiturhrif,
eiturhrif í umhverfinu og umhverfið (CSTEE) lagði til í
skýrslu frá 2004 að hámark 10% af þolanlegri, daglegri
inntöku megi koma frá leikföngum. Þetta hlutfall er
stutt af mati á flæðimörkum fyrir frumefni í leikföngum
sem birtist í áliti vísindanefndar um heilbrigðis- og
umhverfisáhættu sem samþykkt var 1. júlí 2010 og ber
heitið „Evaluation of the migration limits for chemical
elements in toys“.

2) Samkvæmt ráðleggingum RIVM ætti að margfalda
hámarkshundraðshluta þolanlegrar, daglegrar inntöku
með þyngd barns, sem er áætluð 7,5 kg, og deila í
það með magni leikfangaefnis sem tekið er inn til að
fá viðmiðunarmörkin fyrir efnin sem talin eru upp í
tilskipun 2009/48/EB.

3) Í kjölfar skýrslu Bandarísku stofnunarinnar sem annast
eftirlit með eiturefnum og sjúkdómum (ATSDR) frá 2005, 
um eiturefnafræðilega samantekt á baríum sem byggir á
gögnum frá dýratilraunum, notast RIVM við þolanlega,
daglega inntöku upp á 0,6 mg/kg líkamsþyngdar/á dag,
hvað varðar baríum. RIVM tók til athugunar aðrar
endurskoðanir á baríum sem byggja á gögnum um áhrif á
menn en ekki var notast við þær við ákvörðun á þolanlegri, 
daglegri inntöku baríums. Þrátt fyrir að gögn um áhrif á
menn teljist frekar viðeigandi til grundvallar ákvörðunar
á þolanlegri, daglegri inntöku var það niðurstaða RIVM

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 195, 18.7.2013, bls. 16. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 85/2014 frá 16. maí 
2014 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, bíður birtingar. 

(1) Stjtíð. ESB L 170, 30.6.2009, bls. 1.

að alvarlegir gallar væru á rannsóknunum á bak við þessi 
gögn. Því var notast við gögn úr dýratilraunum sem voru 
áreiðanlegri til ákvörðunar á þolanlegri, daglegri inntöku.

4) Til að skilgreina hugsanlegar sviðsmyndir af váhrifum
vegna íðefna miðaði RIVM magn leikfangaefnis, sem
tekið er inn, við 8 mg á dag af leikfangaefni sem skafið
er af, 100 mg af stökku leikfangaefni og 400 mg af
fljótandi eða límkenndu leikfangaefni. Vísindanefndin
um heilbrigðis- og umhverfisáhættu (SCHER) styður
þessi mörk fyrir inntöku í álitsgerð sinni um áhættu
frá lífrænum CMR-efnum í leikföngum sem ber heitið
„Risks from organic CMR substances in toys“, sem
samþykkt var 18. maí 2010.

5) Með því að miða við 10% af þolanlegri, daglegri
inntöku, margfaldað með þyngd barns og deilt með
magni leikfangaefnis sem tekið er inn fást eftirfarandi
viðmiðunarmörk fyrir baríum: 56 000 mg/kg fyrir efni
sem skafið er af, 4500 mg/kg fyrir þurrt efni og 1125 mg/
kg fyrir fljótandi efni.

6) Árið 2007 gaf Bandaríska stofnunin sem annast eftirlit
með eiturefnum og sjúkdómum (ATSDR) út uppfærslu á
skýrslu sinni um eiturefnafræðilega samantekt á baríum
þar sem lögð var til þolanleg, dagleg inntaka upp á
0,2 mg/kg líkamsþyngdar/á dag. Uppfærslan var gerð
aðgengileg þegar skýrsla RIVM var tilbúin. Auk þess
var í kjölfar viðræðna við hagsmunaaðila talið að RIVM
hafi ekki tekið tilhlýðilegt tillit til skýrslunnar um
alþjóðaáætlun um öryggi íðefna frá 2001.

7) Með tilliti til þessa sendi framkvæmdastjórnin beiðni um
álit vísindanefndarinnar um heilbrigðis- og um  hverfis-
áhættu og fór fram á viðbótarmat á flæði mörkum fyrir
baríum sem og ráðleggingar að því er varðar þolanlega,
daglega inntöku sem notast ætti við, í ljósi gagna úr
alþjóða áætlun um öryggi íðefna og skýrslu Banda rísku
stofnun arinnar sem annast eftirlit með eitur efnum og
sjúk dómum (2007).

8) Í áliti sínu sem samþykkt var 22. mars 2012 komst
vísindanefndin um heilbrigðis- og umhverfisáhættu að
þeirri niðurstöðu að fyrirliggjandi gögn um áhrif á menn
séu ekki viðeigandi til ákvörðunar á þolanlegri, daglegri
inntöku. Til að ákvarða þolanlega, daglega inntöku
baríums, sem að áliti vísindanefndar um heilbrigðis- og
umhverfisáhættu ætti að vera 0,2 mg/kg líkamsþyngdar/á
dag, er frekar viðeigandi að notast við dýrarannsóknir í
miklum gæðum.

9) Þetta gildi tekur tillit til frásogs á baríum í meltingarvegi.
Að mati vísindanefndar um heilbrigðis- og umhverfis-
áhættu er frásog í meltingarvegi 30% hjá börnum á
aldrinum 1 til 15 ára en 60% hjá ungbörnum. Vísindanefnd 
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um heilbrigðis- og umhverfisáhættu byggir þó þolanlega, 
daglega inntöku á forsendu „verstu, hugsanlegrar 
sviðsmyndar“ sem gerir ráð fyrir að frásog barna á 
baríum sé 100%.

10) Ef miðað er við 10% af þolanlegri, daglegri inntöku,
margfaldað með þyngd barns og deilt með magni
leikfangaefnis sem tekið er inn verður niðurstaðan
eftirfarandi mörk fyrir baríum: 18 750 mg/kg fyrir efni
sem skafið er af, 1500 mg/kg fyrir þurrt efni og 375 mg/
kg fyrir fljótandi efni.

11) Til að tryggja bestu hugsanlegu vernd heilbrigðis og lífs
manna, einkum barna, er því nauðsynlegt að beita þessum 
lægri flæðimörkum fyrir baríum, svo fljótt sem auðið
er. Tilskipuninni ætti því að breyta með reglugerð sem
tekur gildi 20. júlí 2013 þannig að komist verði hjá lengri
lögleiðingartíma tilskipunar en á meðan á honum stæði
myndu önnur flæðimörk gilda.

12) Því ber að breyta tilskipun 2009/48/EB til samræmis við
það.

13) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð,
eru í samræmi við álit nefndarinnar um öryggi leikfanga.

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum III. hluta II. viðauka við tilskipun 2009/48/EB er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.

2. gr.

Reglugerð þessi öðlast gildi 20. júlí 2013.

 Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

 Gjört í Brussel 17. júlí 2013.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

José Manuel BARROSO

____________

VIÐAUKI

Í stað færslunnar fyrir baríum í 13. lið III. hluta II. viðauka við tilskipun 2009/48/EB komi eftirfarandi:

Frumefni
mg/kg

í þurru, stökku, duftkenndu eða 
þjálu leikfangaefni

mg/kg
í fljótandi eða límkenndu 

leikfangaefni

mg/kg
í leikfangaefni sem er skafið af

„Baríum 1 500 375 18 750“


