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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2012/7/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Μαρτίου 2012
για την τροποποίηση, με σκοπό την προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο, του μέρους ΙΙΙ του παραρτήματος
ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ασφάλεια
των παιχνιδιών
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Υγείας για τα πρόσθετα τροφίμων (JEFCA) το 1989 και
επιβεβαιώθηκε από τη JEFCA το 2001. Εφαρμόστηκε συντε
λεστής ασφάλειας δύο, με τον οποίο προέκυψε ανεκτή εβδο
μαδιαία πρόσληψη 3,5 μg/kg και ανεκτή ημερήσια πρόσ
ληψη 0,5 μg/kg.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/48/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο
βουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουνίου 2009, για την
ασφάλεια των παιχνιδιών (1), και ιδίως το άρθρο 46 παράγραφος
1 στοιχείο β),

(4)

Με σκοπό την επεξεργασία σεναρίων πιθανής έκθεσης σε
χημικές ουσίες, η ποσότητα του απορροφούμενου υλικού
του παιχνιδιού εκτιμήθηκε από το RIVM σε 8 mg την
ημέρα για υλικό παιχνιδιού που απομακρύνεται με ξύσιμο,
100 mg για εύθρυπτο υλικό παιχνιδιού και 400 mg για
υγρό ή κολλώδες υλικό παιχνιδιού. Αυτά τα όρια απορρό
φησης υποστηρίχτηκαν από την επιστημονική επιτροπή για
την υγεία και τους περιβαλλοντικούς κινδύνους (SCHER),
στη γνώμη της με τίτλο «Risks from organic CMR sub
stances in toys» (Κίνδυνοι από οργανικές ουσίες CMR σε
παιχνίδια) που εκδόθηκε στις 18 Μαΐου 2010.

(5)

Με την εφαρμογή ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης 5 %, πολ
λαπλασιαζόμενης επί το βάρος του παιδιού και διαιρούμενης
διά της ποσότητας του απορροφούμενου υλικού του παιχνι
διού καθορίστηκαν οι ακόλουθες οριακές τιμές για το κάδ
μιο: 23 mg/kg για υλικό που απομακρύνεται με ξύσιμο,
1,9 mg/kg για ξηρό υλικό και 0,5 mg/kg για υγρό υλικό.

(6)

Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA),
στη γνώμη που εξέδωσε στις 30 Ιανουαρίου 2009, κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι η ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη που
καθορίστηκε από τη JEFCA το 1989 και επιβεβαιώθηκε από
τη JEFCA το 2001 δεν ήταν πλέον πρόσφορη, βάσει των
νέων εξελίξεων σχετικά με την τοξικολογία του καδμίου. Η
EFSA καθόρισε νέα ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη 2,5 μg/
kg, από την οποία προκύπτει ανεκτή ημερήσια πρόσληψη
0,36 μg/kg.

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η οδηγία 2009/48 καθορίζει οριακές τιμές για το κάδμιο,
βάσει των συστάσεων του ολανδικού εθνικού ινστιτούτου
δημόσιας υγείας και περιβάλλοντος (RIVM), οι οποίες περι
λαμβάνονταν στην έκθεσή του του 2008 με τίτλο «Χημικές
ουσίες στα παιχνίδια. Γενική μεθοδολογία για την αξιολό
γηση της χημικής ασφάλειας των παιχνιδιών, με έμφαση στα
στοιχεία». Οι συστάσεις του RIVM βασίζονται στην παρα
δοχή ότι η έκθεση των παιδιών σε χημικές ουσίες που υπάρ
χουν σε παιχνίδια δεν μπορεί να υπερβαίνει ένα ορισμένο
επίπεδο, τη λεγόμενη «ανεκτή ημερήσια πρόσληψη». Επειδή
τα παιδιά εκτίθενται σε χημικές ουσίες μέσω πηγών άλλων
από τα παιχνίδια, μόνο ένα ποσοστό της ανεκτής ημερήσιας
πρόσληψης θα πρέπει να οφείλεται στα παιχνίδια. Η επιστη
μονική επιτροπή για την τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και
το περιβάλλον (CSTEE), στην έκθεσή της του 2004, πρό
τεινε να αποδίδεται στα παιχνίδια μέγιστο ποσοστό 10 % της
ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης. Ωστόσο, για το κάδμιο και
άλλες χημικές ουσίες που είναι ιδιαίτερα τοξικές, το συνι
στώμενο ανώτατο όριο δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το 5 %
της ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης, έτσι ώστε να εξασφαλι
σθεί ότι δεν υπάρχουν παρά μόνο ίχνη τους, τα οποία είναι
συμβατά με την ορθή κατασκευαστική πρακτική.

(2)

Σύμφωνα με τις συστάσεις του RIVM, το μέγιστο ποσοστό
της ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης θα πρέπει να πολλαπλα
σιάζεται επί το βάρος του παιδιού, κατ’ εκτίμηση 7,5 κιλά,
και να διαιρείται διά της ποσότητας του απορροφούμενου
υλικού του παιχνιδιού, ώστε να λαμβάνονται οι οριακές
τιμές για τις χημικές ουσίες που απαριθμούνται στην οδηγία
2009/48/ΕΚ.

(7)

Με την εφαρμογή του 5 % της νέας ανεκτής ημερήσιας
πρόσληψης, πολλαπλασιαζόμενης επί το βάρος του παιδιού
και διαιρούμενης διά της ποσότητας του απορροφούμενου
υλικού του παιχνιδιού προκύπτουν οι ακόλουθες οριακές
τιμές για το κάδμιο: 17 mg/kg για υλικό που απομακρύνε
ται με ξύσιμο, 1,3 mg/kg για ξηρό υλικό και 0,3 mg/kg για
υγρό υλικό.

(3)

Για το κάδμιο, το RIVM χρησιμοποίησε την ανεκτή εβδομα
διαία πρόσληψη 7 μg/kg, που θέσπισε η μεικτή επιτροπή
εμπειρογνωμόνων του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας
των Ηνωμένων Εθνών και της Παγκόσμιας Οργάνωσης

(8)

Συνεπώς, η οδηγία 2009/48/ΕΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(9)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής για την ασφάλεια
των παιχνιδιών,

(1) ΕΕ L 170 της 30.6.2009, σ. 1.
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2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος ΙΙ της οδηγίας 2009/48/ΕΚ τρο
ποποιείται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο έως
τις 20 Ιανουαρίου 2013, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν προς την παρούσα
οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν
λόγω διατάξεων.

Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από τις 20 Ιουλίου 2013.

Βρυξέλλες, 2 Μαρτίου 2012.

Άρθρο 4

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέ
χουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την ανα
φορά αυτή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της
αναφοράς αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.

Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το μέρος ΙΙΙ του παραρτήματος II της οδηγίας 2009/48/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
Στο σημείο 13, η καταχώριση για το κάδμιο αντικαθίσταται από το ακόλουθο κείμενο:

Στοιχείο

«Κάδμιο

mg/kg
σε ξηρό, εύθρυπτο, με μορφή
σκόνης ή εύκαμπτο υλικό του
παιχνιδιού

mg/kg
σε υγρό ή κολλώδες υλικό του
παιχνιδιού

mg/kg
σε υλικό παιχνιδιού που
απομακρύνεται με ξύσιμο

1,3

0,3

17»

