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TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2020/2089 

frá 11. desember 2020 

um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2009/48/EB að því er varðar bann við 

notkun ofnæmisvaldandi ilmefna í leikföngum (*) 

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 fyrstu 

undirgreinar 1. mgr. 46. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í tilskipun 2009/48/EB er mælt fyrir um almennt bann við 55 ofnæmisvaldandi ilmefnum í leikföngum, eins og tilgreint 

er í töflunni í fyrstu málsgrein 11. liðar III. hluta II. viðauka við þá tilskipun, til að vernda börn gegn ofnæmi sem þau 

ilmefni geta valdið þegar þau eru notuð í leikföng. 

2) Vísindanefnd um öryggi neytenda, sem aðstoðar framkvæmdastjórnina sem óháð áhættumatsstofnun á sviði snyrtivara, 

vekur athygli á því í áliti sínu frá 26. og 27. júní 2012 (2) að snertiofnæmi fyrir ilmefnum sé algengt og umtalsvert 

vandamál sem hefur þýðingu í Evrópu og að váhrif af völdum ilmefna geti átt sér stað við notkun annarra neysluvara, 

s.s. leikfanga. Vísindanefndin um öryggi neytenda vekur einnig athygli á þeirri þróun að á undanfarandi árum hefur 

ilmefnum verið bætt í margar gerðir neysluvara, s.s. barnaleikföng, sem geti átt umtalsverðan þátt í váhrifum á 

neytandann af völdum ilmefna í gegnum húð. Vísindanefndin um öryggi neytenda bætir því við að neytandinn verði 

fyrir váhrifum af völdum ilmefna sem er að finna í margvíslegum snyrtivörum, öðrum neysluvörum, lyfjum og vegna 

váhrifa í starfi og að öll þessi váhrif séu mikilvæg í tengslum við snertiofnæmi þar eð uppspretta váhrifanna sé ekki það 

sem skiptir mestu máli heldur uppsafnaður skammtur á hverja flatareiningu. 

3) Könnun Umhverfisverndarstofnunar Danmerkur (3) á ofnæmisvaldandi efnum í vörum fyrir börn sýnir að ofnæmis-

valdandi ilmefni finnast í leikföngum, þ.e. í mótunarleir, slími, brúðu, bangsa og gúmmíteygjum. 

4) Sérfræðingahópur um öryggi leikfanga veitir framkvæmdastjórninni ráðgjöf við að undirbúa tillögur að nýrri löggjöf og 

stefnufrumkvæði á sviði leikfangaöryggis. Hlutverk þessa undirhóps um íðefni í leikföngum (hér á eftir nefndur 

„íðefnaundirhópurinn“) er að veita ráðgjöf um íðefni sem heimilt er að nota í leikföngum. 

5) Á fundi sínum 13. september 2019 (4) minnti sérfræðingahópurinn um öryggi leikfanga á að ofnæmisvaldandi efni, 

hvort sem það finnist í snyrtivörum eða í leikföngum, sé alltaf ofnæmisvaldandi. Hinn svokallaði eðliseiginleiki efnisins 

er óháður notkun efnisins og finnst því óháð því hvort ofnæmisvaldandi efni sé notað í snyrtivörur eða leikföng. Af 

þessum sökum telur sérfræðingahópurinn að ofnæmisvaldandi efni, sem skapar áhættu í snyrtivörum, geti að sama skapi 

haft í för með sér áhættu í leikföngum. Hann undirstrikaði því mikilvægi þess að taka fullt tillit til álits 

vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, og undanfarandi nefnda hennar, um ofnæmisvaldandi ilmefni í snyrtivörum 

þegar reglur eru settar um ofnæmisvaldandi ilmefni í leikföngum.  

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 423, 15.12.2020, bls. 58. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 210/2021 

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, 30.6. 2009, bls. 1 

(2) Álit vísindanefndarinnar um öryggi neytenda varðandi ofnæmisvaldandi ilmefni í snyrtivörum, 26.–27. júní 2012 (SCCS/1459/11). 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_102.pdf 

(3) Umhverfis- og matvælaráðuneyti Danmerkur – Umhverfisverndarstofnun. Könnun á ofnæmisvaldandi efnum í vörum fyrir börn – leikföng 

og snyrtivörur. Könnun á efnum í neysluvörum nr. 148, 2016. 

https://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2016/08/978-87-93529-00-7.pdf 

(4) Fundargerð sérfræðingahópsins um öryggi leikfanga frá 13. september 2019. 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeeting&meetingId=17996 

2021/EES/57/40 
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6) Ákvæði tilskipunar 2009/48/EB heimila framkvæmdastjórninni að banna eða að krefjast merkingar ofnæmisvaldandi 

ilmefna í leikföngum. Jafnvel þótt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 (5) innihaldi reglur um 

snyrtivörur heimilar hún framkvæmdastjórninni ekki að ákvarða hámarksgildi fyrir ofnæmisvaldandi ilmefni. 

7) Í áliti sínu frá 26. og 27. júní 2012 komst vísindanefndin um öryggi neytenda að þeirri niðurstöðu að snyrtivörur, sem 

innihalda atranól og klóróatranól, séu ekki öruggar. Vísindanefndin um öryggi neytenda staðfesti þannig álit 

vísindanefndarinnar um neysluvörur frá 7. desember 2004 (6) að atranól og klóróatranól ættu ekki að vera til staðar í 

neysluvörum. Íðefnaundirhópurinn mælti því með því, á fundi sínum 3. maí 2018 (7), að banna notkun atranóls og 

klóróatranóls í leikföngum með því að bæta þeim í töfluna í fyrstu málsgrein 11. liðar III. hluta II. viðauka við tilskipun 

2009/48/EB. 

8) Í áliti sínu frá desember 1999 (8) bætti vísindanefndin um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli (SCCNFP), 

sem er undanfari vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, metýlheptínkarbónati við ilmefni sem eru sjaldan tilkynnt 

sem snertiofnæmisvaldar. Á grundvelli þess álits var metýlheptínkarbónat talið til ofnæmisvaldandi ilmefna sem verður 

að tilgreina á leikfangi, á áfestum merkimiða, á umbúðum eða á meðfylgjandi fylgiseðli, í samræmi við þriðju málsgrein 

11. liðar III. hluta II. viðauka við tilskipun 2009/48/EB. Í áliti sínu frá 25. september 2001 (9) mælti vísindanefndin um 

snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli að styrkur metýlheptínkarbónats í fullunnum snyrtivörum ætti ekki að 

fara yfir 0,01%. 

9) Að teknu tilliti til framangreinds, einkum álits vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, sem komist að þeirri niðurstöðu 

að snyrtivörur sem innihalda atranól og klóróatranól séu ekki öruggar, álits vísindanefndarinnar um neysluvörur þess 

efnis að atranól og klóróatranól ættu ekki að finnast í neysluvörum og álits vísindanefndarinnar um snyrtivörur og aðrar 

neytendavörur en matvæli um að styrkur metýlheptínkarbónats ætti ekki að fara yfir 0,01% í snyrtivörum, mælti 

sérfræðingahópurinn um öryggi leikfanga með því á fundi sínum 13. september 2019 að banna notkun atranóls, 

klóróatranóls og metýlheptínkarbónats í leikföngum. 

10) Í ljósi álita vísindanefndarinnar um öryggi neytenda, vísindanefndarinnar um neysluvörur og vísindanefndarinnar um 

snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli ætti að banna notkun atranóls, klóróatranóls og metýlheptínkarbónats í 

leikföngum. 

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 sem komið var á fót skv.  

1. mgr. 47. gr. tilskipunar 2009/48/EB. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

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

2. gr. 

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

4. júlí 2022. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 5. júlí 2022. 

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. 

  

(5) Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur (Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59). 

(6) Álit vísindanefndarinnar um neysluvörur varðandi atranól og klóróatranól sem eru til staðar í náttúrulegum útdrætti (þ.e. útdrætti úr mosa 

eikartrjáa og trjámosa), 7. desember 2004 (SCCP/00847/04). 

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_006.pdf 

(7) Fundargerð íðefnaundirhóps sérfræðingahópsins um öryggi leikfanga frá 3. maí 2018. 

https://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=groupDetail.groupMeetingDoc&docid=19025 

(8) „Opinion concerning Fragrance Allergy in Consumers – A review of the problem. Analysis of the need for appropriate consumer 

information and identification of consumer allergens“, 8. desember 1999 (SCCNFP/0017/98 lokagerð)“, tafla 6b, bls. 23. 

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out98_en.pdf 

(9) „Opinion concerning An initial List of Perfumery Materials which must not form Part of Cosmetic Products except subject to the 

Restrictions and Conditions laid down“, 25. september 2001 (SCCNFP/0392/00 lokagerð), bls. 8. 

https://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/documents/out150_en.pdf 
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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 11. desember 2020. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Ákvæðum 11. liðar í III. hluta II. viðauka er breytt sem hér segir: 

1) Eftirfarandi færslum er bætt við í fyrstu málsgrein töflunnar: 

Nr. Heiti ofnæmisvaldandi ilmefnis CAS-númer 

„56) Atranól (2,6-díhýdroxý-4-metýlbensaldehýð) 526-37-4 

57) Klóróatranól (3-klóró-2,6-díhýdroxý-4-metýlbensaldehýð) 57074-21-2 

58) Metýlheptínkarbónat 111-12-6“ 

2) Færsla 10 í þriðju málsgrein töflunnar fellur brott. 

 __________  


