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DIREKTIIVID
KOMISJONI DIREKTIIV 2012/7/EL,
2. märts 2012,
millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/48/EÜ (mänguasjade ohutuse
kohta) II lisa III osa, et kohandada seda tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)

kehtestanud 1989. aastal ja kinnitanud 2001. aastal. Et
ohutusteguriks võeti kaks, saadi lubatav nädaladoos
3,5 μg/kg ja lubatav päevadoos 0,5 μg/kg.

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
(4)

Kemikaalide võimalike kokkupuuteolukordade hindamisel
võeti Hollandi rahvatervise ja keskkonnainstituudi töödes
hinnanguliseks allaneelatavaks mänguasjamaterjali päeva
koguseks 8 mg mahakraabitud materjali, 100 mg habrast
materjali ja 400 mg vedelat või kleepuvat materjali. Samu
määrasid allaneelamise puhul toetas ka tervise ja kesk
konnariskide teaduskomitee 18. mail 2010. aastal
vastuvõetud arvamuses „Risks from organic CMR subs
tances in toys”.

(5)

Võttes 5 % lubatavast päevadoosist, korrutades selle lapse
kaaluga ja jagades allaneelatava mänguasjamaterjali kogu
sega, saadi kaadmiumi kohta sellised piirnormid:
23 mg/kg mahakraabitud materjalis, 1,9 mg/kg kuivas
materjalis ja 0,5 mg/kg vedelas materjalis.

(6)

Euroopa Toiduohutusamet (EFSA) tegi 30. jaanuari 2009.
aasta otsuses järelduse, et lubatav nädaladoos, mille
FAO/WHO toidu lisaainete ühine ekspertkomisjon
kehtestas 1989. aastal ja kinnitas 2001. aastal, ei ole
arvestades uusi andmeid kaadmiumi mürgisuse kohta
enam kohane. EFSA kehtestas uue lubatava nädaladoosi
2,5 μg/kg, millele vastav lubatav päevadoos on
0,36 μg/kg.

(7)

Võttes 5 % sellisest lubatavast päevadoosist, korrutades
selle lapse kaaluga ja jagades allaneelatava mänguasjama
terjali kogusega, saadi kaadmiumi kohta sellised piirnor
mid: 17 mg/kg mahakraabitud materjalis, 1,3 mg/kg
kuivas materjalis ja 0,3 mg/kg vedelas materjalis.

(8)

Seepärast tuleks direktiivi 2009/48/EÜ vastavalt muuta.

(9)

Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas
mänguasjaohutuse komitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. juunil 2009.
aasta direktiivi 2009/48/EÜ mänguasjade ohutuse kohta, (1) eriti
selle artikli 46 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 2009/48/EÜ sätestatakse kaadmiumi piir
normid vastavalt Hollandi rahvatervise ja keskkonnains
tituudi soovitustele, mis on esitatud 2008. aasta aruandes
„Chemicals in Toys. A general methodology for assess
ment of chemical safety of toys with a focus on
elements”. Hollandi rahvatervise ja keskkonnainstituudi
soovitused põhinevad eeldusel, et laste kokkupuude
mänguasjades sisalduvate kemikaalidega ei tohi ületada
teatavat annust, mida nimetatakse lubatavaks päevadoo
siks. Et lapsed puutuvad kemikaalidega kokku ka teiste
allikate kaudu, võib mänguasjades lubatav sisaldus olla
vaid teatav protsent lubatavast päevadoosist. Toksilisuse,
ökotoksilisuse ja keskkonna teaduskomitee 2004. aasta
aruandes on esitatud soovitus, et mänguasjades võib
leiduda kahjulikke aineid kuni 10 % lubatavast päevadoo
sist. Kaadmiumi ja teiste eriti mürgiste kemikaalide
soovituslik sisaldus ei tohi ületada 5 % lubatavast päeva
doosist, et oleks tagatud selline jääkide sisaldus, mis on
kooskõlas hea tootmistavaga.

(2)

Hollandi rahvatervise ja keskkonnainstituudi soovituste
kohaselt tuleks direktiivis 2009/48/EÜ loetletud kemikaa
lide piirnormi saamiseks lubatava päevadoosi maksi
maalne sisaldus korrutada lapse kaaluga, mis on hinnan
guliselt 7,5 kg, ja jagada allaneelatud mänguasjamaterjali
kogusega.

(3)

Hollandi rahvatervise ja keskkonnainstituudis kasutati
kaadmiumi puhul lubatavat nädaladoosi 7 μg/kg, mille
FAO/WHO toidu lisaainete ühine ekspertkomisjon on

(1) ELT L 170, 30.6.2009, lk 1.
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2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud põhiliste riiklike
õigusnormide teksti.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 2009/48/EÜ II lisa III osa muudetakse vastavalt käes
oleva direktiivi lisale.

Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 2
1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direk
tiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
20. jaanuariks 2013. Liikmesriigid edastavad kõnealuste
normide teksti viivitamata komisjonile.

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 20. juulist 2013.

Brüssel, 2. märts 2012

Artikkel 4

Kui liikmesriigid võtavad kõnealused normid vastu, lisavad nad
nendesse normidesse või nende ametliku avaldamise korral
nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad
ette liikmesriigid.

Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

LISA
Direktiivi 2009/48/EÜ II lisa III osa muudetakse järgmiselt:
punktis 13 asendatakse kaadmiumi käsitlev kirje järgmisega:
Element

„Kaadmium

mg/kg
kuivas, hapras, pulbrilaadses või
elastses mänguasja-materjalis

mg/kg
vedelas või kleepuvas
mänguasjamaterjalis

mg/kg
mahakraabitud
mänguasjamaterjalis

1,3

0,3

17”

