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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2012/7/ЕС НА КОМИСИЯТА
от 2 март 2012 година
за изменение с цел адаптирането ѝ към техническия прогрес на част III от приложение II към
Директива 2009/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно безопасността на детските
играчки
(текст от значение за ЕИП)

1989 г. и потвърдена от същия комитет през 2001 г. След
прилагането на коефициент на безопасност „две“ допус
тимата седмична доза се определя на 3,5 μg/kg, а допус
тимата дневна доза — на 0,5 μg/kg.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския
съюз,
като взе предвид Директива 2009/48/ЕО на Европейския
парламент и на Съвета от 18 юни 2009 г. относно безопасността
на детските играчки (1) и по-специално член 46, параграф 1,
буква б) от нея,

(4)

С цел да бъдат установени евентуални сценарии на
експозиция на химични вещества НИОЗОС определя
количеството на погълнатата материя, от която е изра
ботена играчката, на 8 mg на ден за остъргана материя
от играчката, 100 mg за трошлива материя от играчката и
400 mg за течна или лепкава материя от играчката. Тези
граници на поглъщане бяха подкрепени от Научния
комитет по рисковете за здравето и околната среда
(НКРЗОС) в неговото становище „Рискове от органични
канцерогенни, мутагении или токсични за репродукцията
(CMR) вещества в детските играчки“, прието на 18 май
2010 г.

(5)

Чрез прилагане на 5 % от допустимата дневна доза,
умножена по теглото на детето и разделена на коли
чеството погълната материя, от която е изработена
играчката, бяха определени следните гранични стойности
за кадмий: 23 mg/kg за остъргана материя от играчката,
1,9 mg/kg за суха материя и 0,5 mg/kg за течна материя.

(6)

В становището си от 30 януари 2009 г. Европейският
орган за безопасност на храните (ЕОБХ) заключи, че
допустимата седмична доза, определена от СЕКХД през
1989 г. и потвърдена от същия комитет през 2001 г.,
вече не е подходяща предвид новите развития, свързани
с токсикологията на кадмия. ЕОБХ определи нова
допустима седмична доза от 2,5 μg/kg, в резултат на
което допустимата дневна доза става 0,36 μg/kg.

(7)

Прилагането на 5 % от новата допустима дневна доза,
умножена по теглото на детето и разделена на коли
чеството погълната материя, от която е изработена
играчката, води до следните гранични стойности за
кадмий: 17 mg/kg за остъргана материя от играчката,
1,3 mg/kg за суха материя и 0,3 mg/kg за течна материя.

(8)

Поради това Директива 2009/48/ЕО следва да бъде
съответно изменена.

(9)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съот
ветствие със становището на Комитета за безопасност на
играчките,

като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

С Директива 2009/48 се определят гранични стойности
за кадмий въз основа на препоръките на нидерландския
Национален институт за обществено здраве и околна
среда (НИОЗОС), изложени в доклада му от 2008 г.
„Химикали в детските играчки. Обща методология за
оценка на безопасността на химичните вещества в
детските играчки с акцент върху химичните елементи“.
Препоръките на НИОЗОС се основават на допускането,
че експозицията на децата на химикали в детските
играчки не може да надвишава определено ниво,
наречено „допустима дневна доза“. Тъй като децата са
изложени на химикали чрез други източници освен
детските играчки, само процент от допустимата дневна
доза следва да бъде определен за детските играчки. В
доклада си от 2004 г. Научният комитет по токсичност,
екотоксичност и околна среда (НКТЕОС) препоръчва за
детските играчки да бъдат определени най-много 10 %
от допустимата дневна доза. По отношение на кадмия и
други особено токсични химични вещества обаче се
препоръчва определеният дял да не надвишава 5 % от
допустимата дневна доза с цел да се гарантира, че има
само следи, съвместими с добрата производствена
практика.
Съгласно препоръките на НИОЗОС максималният процент
от допустимата дневна доза следва да се умножи по
теглото на детето, определено на 7,5 kg, и да се раздели
на количеството погълната материя, от която е изработена
играчката, за да бъдат получени граничните стойности за
химичните вещества, изброени в Директива 2009/48/ЕО.
За кадмий НИОЗОС използва допустимата седмична доза
от 7 μg/kg, определена от Съвместния експертен комитет
на ФАО/СЗО по хранителните добавки (СЕКХД) през

(1) ОВ L 170, 30.6.2009 г., стр. 1.
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2.
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното законодателство, които
те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Част III на приложение II към Директива 2009/48/ЕО се изменя
в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 3
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 2
1.
Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до
20 януари 2013 г. законовите, подзаконовите и админист
ративните разпоредби, необходими, за да се съобразят с
настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията
текста на тези разпоредби.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Те прилагат тези разпоредби от 20 юли 2013 г.

Съставено в Брюксел на 2 март 2012 година.

Член 4

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът
на позоваване се определят от държавите-членки.

За Комисията
Председател
José Manuel BARROSO

ПРИЛОЖЕНИЕ
Част III на приложение II към Директива 2009/48/ЕО се изменя, както следва:
В точка 13 вписването за кадмий се заменя със следното:
Химичен елемент

„Кадмий

mg /kg
в суха, трошлива, прахообразна
или гъвкава материя от играчката

mg /kg
в течна или лепкава материя от
детската играчка

mg /kg
в остъргана от играчка материя

1,3

0,3

17“

