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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2019/1922 

frá 18. nóvember 2019 

um breytingu á 13. lið í III. hluta II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB um 

öryggi leikfanga, að því er varðar ál, í því skyni að laga viðaukann að þróun á sviði tækni og vísinda (*) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins, 

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 er mælt fyrir um flæðimörk fyrir ál að því er varðar leikföng eða hluta leikfanga. Eins og sakir 

standa eru mörkin fyrir ál 5625 mg/kg í þurru, stökku, duftkenndu eða þjálu efni sem notað er í leikföng, 1406 mg/kg í 

fljótandi eða límkenndu efni sem notað er í leikföng og 70 000 mg/kg í efni sem er skafið af og notað í leikföng. 

2) Vísindanefndin um heilbrigðis- og umhverfisáhættu og aðsteðjandi áhættur (SCHEER-nefndin) hefur endurskoðað 

tiltæk gögn um eiturhrif áls, að teknu tilliti til mismunandi marka fyrir þolanlega inntöku áls, sem Matvæla-

öryggisstofnun Evrópu setti árið 2008 (2) og sameiginleg sérfræðinganefnd Matvæla- og landbúnaðarstofnunar 

Sameinuðu þjóðanna og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum árið 2011 (3). Í lokaáliti sínu, 

sem var samþykkt 28. september 2017, um þolanlega inntöku áls í þeim tilgangi að aðlaga flæðimörkin fyrir ál í 

leikföngum, taldi SCHEER-nefndin að þolanleg, dagleg inntaka (TDI), sem nemur 0,3 mg/kg líkamsþyngdar á dag, vera 

viðeigandi grundvöll fyrir endurskoðun á flæðimörkum fyrir ál í leikföngum. 

3) Þar eð börn verða einnig fyrir váhrifum af völdum áls víðar en frá leikföngum ætti einungis að miða við tiltekið hlutfall 

af þolanlegri, daglegri inntöku þegar reiknuð eru út viðmiðunarmörk váhrifa frá leikföngum. Vísindanefndin um 

eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið (CSTEE) lagði til í álitsgerð sinni frá 2004 að hámark 10% af daglegri 

inntöku megi koma frá leikföngum (4). Árið 2010 staðfesti vísindanefndin um heilbrigðis- og umhverfisáhættu þessa 

prósentu í álitsgerð sinni um áhættu sem stafar af lífrænum CMR-efnum í leikföngum sem ber titilinn Risks from 

organic CMR substances in toys (5) og í álitsgerð sinni um mat á flæðimörkum fyrir frumefni í leikföngum sem ber 

titilinn Evaluation of the migration limits for chemical elements in Toys (6).  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 298, 19.11.2019, bls. 5. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 209/2021 

frá 9. Júlí 2021 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 170, 30.06.2009, bls. 1. 

(2) Matvælaöryggisstofnun Evrópu (EFSA), vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, hjálparefni við vinnslu og 

efni sem komast í snertingu við matvæli að því er varðar öryggi áls sem tekið er inn með fæðu (e. Safety of aluminium from dietary intake 

— Scientific Opinion of the Panel on Food Additives, Flavourings, Processing Aids and Food Contact Materials (AFC)). Álit samþykkt 

22. maí 2008. Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 754, bls. 1-34. 

http://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/scientific_output/files/main_documents/754.pdf 

(3) Tækniskýrsla Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar (2011), 966. ritröð — Evaluation of certain food additives and contaminants. 

Sjötugasta og fjórða skýrsla sameiginlegu sérfræðinganefndar Matvæla- og landbúnaðarstofnunar Sameinuðu þjóðanna og 

Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar um aukefni í matvælum, bls. 16. 

http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/44788/1/WHO_TRS_966_eng.pdf 

(4) Vísindanefnd um eiturhrif, eiturhrif í umhverfinu og umhverfið (CSTEE). Álitsgerð um mat á lífaðgengi tiltekinna frumefna í leikföngum 

sem ber titilinn Assessment of the bioavailability of certain elements in toys. Samþykkt 22. júní 2004. 

http://ec.europa.eu/health/archive/ph_risk/committees/sct/documents/out235_en.pdf 

(5) Vísindanefnd um heilbrigðis- og umhverfisáhættu (SCHER). Álitsgerð um áhættu frá lífrænum CMR-efnum í leikföngum sem ber titilinn 

Risks from organic CMR substances in toys. Samþykkt 18. maí 2010. 

(6) Vísindanefnd um heilbrigðis- og umhverfisáhættu (SCHER). Álitsgerð um mat á flæðimörkum fyrir frumefni í leikföngum sem ber titilinn 

Evaluation of the migration limits for chemical elements in Toys. Samþykkt 1. júlí 2010. 
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4) SCHEER-nefndin miðaði við 10% af þolanlegri, daglegri inntöku, margfaldað með meðalþyngd barns undir þriggja ára 

aldri (sem er áætluð 7,5 kg) og deilt með daglegu magni af innbyrtu efni sem er notað í leikföng. Áætlað er að þetta 

magn sé 100 mg á dag í þurru, stökku, duftkenndu eða þjálu efni, sem notað er í leikföng, 400 mg á dag í fljótandi eða 

límkenndu efni, sem notað er í leikföng, og 8 mg á dag í efni sem er skafið af og notað í leikföng. Á grundvelli þessa 

útreiknings lagði SCHEER-nefndin til endurskoðuð flæðimörk fyrir ál í leikföngum sem nemur 2250 mg/kg í þurru, 

stökku, duftkenndu eða þjálu efni sem notað er í leikföng, 560 mg/kg í fljótandi eða límkenndu efni sem notað er í 

leikföng og 28 130 mg/kg í efni sem er skafið af og notað í leikföng („flæðimörk sem lögð eru til“). 

5) Hægt er að sannreyna að farið sé að þeim viðmiðunarmörkum sem lögð eru til með prófunaraðferðinni sem sett er fram í 

Evrópustaðlinum EN 71-3:2013+A3:2018, en tilvísun í hann hefur verið birt í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins (7). 

Auðvelt er að framfylgja flæðimörkunum, sem lögð eru til, þar eð þau eru mörg þúsund sinnum hærri en lægsti 

styrkleikinn sem hægt er að magngreina með áreiðanlegum hætti með því að nota prófunaraðferðina í staðlinum (8). 

6) Framkvæmdastjórnin kom á fót sérfræðingahóp um öryggi leikfanga sem á að veita framkvæmdastjórninni ráðgjöf við 

undirbúning tillagna að nýrri löggjöf og stefnufrumkvæða á sviði leikfangaöryggis (9). Undirhópur þessa sérfræðinga-

hóps, sem nefnist vinnuhópur um íðefni í leikföngum (hér á eftir nefndur „íðefnaundirhópurinn“), hefur það hlutverk að 

veita sérfræðingahópnum um öryggi leikfanga ráðgjöf að því er varðar íðefni sem heimilt er að nota í leikföng. 

7) Á fundi sínum 26. september 2017 taldi íðefnaundirhópurinn flæðimörkin, sem SCHEER-nefndin lagði til, vera 

fullnægjandi. 

8) Gögn um markaðseftirlit varðandi ál í leikföngum (10), (11), (12), (13) úr u.þ.b. 5800 prófunum sýna að í nánast öllum 

tilvikum er farið að flæðimörkum sem lögð hafa verið til. Gögn frá framleiðendum skriffæra varðandi u.þ.b. 250 sýni 

(14) gefa til kynna að við framleiðslu skriffæra er nú að verulegu leyti farið að þessum mörkum. 

9) Á fundi sínum 19. desember 2017 samþykkti sérfræðingahópurinn um öryggi leikfanga að breyta ætti flæðimörkum 

fyrir ál eins og lagt hafði verið til. 

10) Í ljósi tiltækrar vísindaþekkingar, álits SCHEER-nefndarinnar, gagna frá aðildarríkjunum og skriffæraiðnaðinum og 

tilmæla frá sérfræðingahópnum um öryggi leikfanga og íðefnaundirhópi hans, er nauðsynlegt að aðlaga núverandi 

flæðimörk fyrir ál í leikföngum eða hlutum leikfanga að þróun á sviði tækni og vísinda með því að skipta þeim út fyrir 

flæðimörkin sem lögð voru til. 

11) Því ætti að breyta tilskipun 2009/48/EB til samræmis við það. 

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

  

(7) Stjtíð. ESB C 282, 10.8.2018, bls. 3. 

(8) Sjá töflu E.5 í staðlinum EN 71-3:2013+A3:2018. 

(9) Sjá skrána yfir sérfræðingahópa framkvæmdastjórnarinnar, „sérfræðingahópur um öryggi leikfanga“ (E01360). 

http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupDetail&groupID=1360 

(10) Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, Geverfd houten speelgoed 2016. (Matvæla- og vöruöryggisstofnun Hollands, máluð tréleikföng 

2016). 

https://www.inspectieresultaten.nvwa.nl/productonderzoek/geverfd-houten-speelgoed-0 

(11) Rannsóknarstofa finnskra tollyfirvalda, gögn um markaðseftirlit frá Finnlandi varðandi ál. Upplýsingar lagðar fyrir íðefnaundirhópinn sem 

EXP/WG/2017/039 í tengslum við eftirfylgni við fund hópsins 26. september 2017. 

(12) Niðurstöður markaðseftirlits í Frakklandi. Upplýsingar lagðar fyrir íðefnaundirhópinn sem eftirfylgni við fund hópsins 26. september 2017. 

(13) Niðurstöður markaðseftirlits í Austurríki. Upplýsingar lagðar fyrir íðefnaundirhópinn sem eftirfylgni við fund hópsins 26. september 2017. 

(14) Gögn frá Evrópusamtökum framleiðenda skriffæra (EWIMA). Upplýsingar lagðar fyrir íðefnaundirhópinn sem eftirfylgni við fund hópsins 

26. september 2017. 
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SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

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

Frumefni 

mg/kg 

í þurru, stökku, duftkenndu eða 

þjálu efni sem notað er í leikföng 

mg/kg 

í fljótandi eða límkenndu efni sem 

notað er í leikföng 

mg/kg 

í efni sem er skafið af og notað er í 

leikföng 

„Ál 2 250 560 28 130“. 

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 

19. maí 2021. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 20. maí 2021. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau eru 

birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 

tilskipun þessi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 18. nóvember 2019. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Jean-Claude JUNCKER 

forseti. 

  


