FEITEN:
EU Speelgoed Richtlijn
Weg met gif in speelgoed!
Wat is de huidige stand van
zaken betreffende de nieuwe
EU speelgoedrichtlijn?

Worden andere gevaarlijke
chemische stoffen ook
verboden?

In januari 2008 heeft de
Europese Commissie
Ondernemingen en Industrie
een voorstel voor een
herziening van een oude
speelgoedrichtlijn
ingediend. Deze werd
vervolgens voorgelegd aan de
desbetreffende ter zake
bevoegde commissie van het
Europees Parlement, het
Comité voor de interne markt
en consumentenbescherming
(IMCO), om te adviseren.
Parallel hebben ook de
raadgevende comites ENVI
(Environment Committee) en
ITRE (commissie Industrie,
Onderzoek en Energie), de
Europese Economische en
Sociale Raad hun adviezen
gegeven.
Op 6 december heeft de
commissie van IMCO over de
richtlijn gestemd. Het
Europese Parlement zal op
186 december stemmen.

Helaas blijft de richtlijn
ver achter bij de
verwachtingen van de milieuen consumentenverenigingen.
Er is geen alomvattend
verbod op de CMR
(kankerverwekkend, mutageen,
reproductieve giftige)
stoffen, zoals weekmakers
van, of andere gevaarlijke
chemicaliën zoals
broomhoudende vlamvertragers
of Neurotoxinen.
CMR-stoffen zullen nog
steeds worden toegestaan,
indien zij alleen binnen
speelgoed of onderdelen
voorkomen. Ook zijn ze
toegestaan als:
- de veiligheid is
vastgesteld door een
wetenschappelijke commissie
- Er geen alternatieven
bestaan
- het onder REACH niet
verboden is.
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Welke positieve
veranderingen brengt de
nieuwe richtlijn?
Het huidige voorstel is om
arseen, cadmium, chroom,
lood, kwik en tin te
verbieden. Dit is een echte
vooruitgang.

Waarom is het voorstel om de
CMR-stoffen te verbannen
niet genoeg?
Tot dusver is het voorstel
om de CMR-stoffen in
ontoegankelijke delen van
speelgoed toe te staan. Maar
alle ouders weten dat
speelgoed kapot gaat en er
delen af kunnen breken.
Zelfs als het niet gebeurt,
kunnen CMR-stoffen van
binnen naar buiten migreren.
Speelgoed mag daarom nooit
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extreem schadelijke
chemicaliën bevatten.
Zijn ftalaten (weekmakers)
niet al verboden?
In 1999, in een
Spoedverordening op EUniveau zijn zes ftalaten in
speelgoed en artikelen voor
kinderverzorging
verboden(1999/815/EG) - maar
dit verbod was beperkt en
moest elke 6 maanden worden
verlengd. In 2004, is het
verbod naar al het speelgoed
en
kinderverzorgingsproducten
uitgebreid (2004/781/EG). I
2004 volgde ook het verbod
in cosmetica, en het
beperkte gebruik in andere
consumentenproducten zoals
verven en lijm (2004/93/EG).
In juli 2005 heeft de EU na
acht jaar discussieren nog
zes ftalaten verboden : met
DEHP, DBP en BBP was bewezen
dat ze schade kunnen
veroorzaken aan de
voorplantingsorganen. Zij
werden vervolgens verboden
in speelgoed en kinder
artikelen. Maar niet in
andere consumptiegoederen.
De leverfunctie
beschadigende stoffen DINP,
DIDP, DNOP werden in
speelgoed of babyartikelen
verboden die in de mond
kunnen komen.

Waarom moeten geurstoffen
verboden zijn? Is een
verklaring niet genoeg?
Speelgoed mag niet ruiken!
In Duitsland zijn er een
half miljoen mensen die een
contactallergie hebben die
door geurstoffen werd
veroorzaakt. Contact
allergieën blijven een leven
lang bestaan. Een verklaring
is alleen gunstig voor
degenen met reeds
gediagnosticeerde
allergieën, die op deze
manier bepaalde geurstoffen
kunnen vermijden. Patiënten
hebben meestal een lange
periode van ellende achter
de rug, voordat ze erachter
komen waarvoor ze allergisch
zijn. En dan ben je te laat.
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Waarom bevat speelgoed
uberhaupt gevaarlijke
chemische stoffen?
Speelgoed moet leuk zijn en
geen gevaar voor kinderen
bevatten. Daarnaast is
speelgoed niet noodzakelijk
om te kunnen overleven, wat
de inhoud van gevaarlijke
ingredienten zou
rechtvaardigen, zoals bij
medicijnen. Dus, schadelijke
stoffen moeten worden
verboden in speelgoed. Bij
poppen en teddyberen en
andere groepen speelgoed,
zijn er producten die zonder
chemicaliën tot stand zijn
gekomen. Een verandering
naar ´gezond´ speelgoed is
dus mogelijk.
Speelgoed Test door Duitse
Consumentenbond
De Duitse Consumentenbond,
ÖKO-TEST, wilde weten hoe
het gesteld is met
speelgoed. Ze hebben 68
artikelen uit tien
verschillende productgroepen

in het lab laten
onderzoeken: poppen en
aankleedpoppen,
knuffelbeesten en blokken,
plastic en actie figuurtjes,
auto’s en treinen, kralen,
zowel merkartikelen als
goedkope merkloze artikelen.
De artikelen zijn onderzocht
op schadelijke stoffen en
men wilde weten of de
artikelen als veilig
beschouwd kunnen worden
(niet alleen met betrekking
tot de Speelgoednorm)
Het resultaat is rampzalig.
Bijna de helft van de
producten voldoet niet,
omdat ze potentieel giftige
stoffen bevatten. Vijf
speeltjes hadden helemaal
niet op de markt toegelaten
mogen zijn.
In sommige gevallen wordt
ook niet voldaan aan
veiligheids- en registratieeisen van de
Speelgoednormen.
Gedeeltelijk is het
resultaat afhankelijk van de
aard van de producten. Zo
komen alle blokken, zowel
van hout als van plastic,
maar ook alle treinen als
“zeer goed” uit de test.
Anderzijds zitten alle
poppen, aankleedpoppen en
plastic dieren aan de
onderkant van de schaal.
In drie stukken speelgoed
zijn weekmakers boven de
toegestane norm gevonden,
die in baby artikelen en
kinderspeelgoed zelfs
helemaal verboden zijn.Dit
goedkope speelgoed bevat ook
andere schadelijke stoffen.
Veel fabrikanten proberen
het gebruik van weekmakers
te vermijden en gebruiken
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alternatieven.
De weekmaker DINCH en het
tereftalaat DEHT zijn echter
nog niet voldoende
onderzocht.
Stoffen onderdelen van
knuffelbeesten overschrijden
de toegestane norm voor
aromatische aminen. Dat is
ook het geval bij houten
kralen. Wat waarschuwingen
en waarschuwingssymbolen
betreft willen sommige
fabrikanten onder hun
verantwoordelijkheid
uitkomen, aangezien voor
kinderen jonger dan 36
maanden hogere eisen worden
gesteld.
"Speelgoed met een zachte
vulling en eenvoudige vormen
om vast te houden en te
knuffelen" worden standaard
als speelgoed voor kinderen
onder de drie jaar
ingedeeld. Overeenkomstig
hiermee moeten poppen met
zachte lijfjes voor de
allerkleinsten worden
beschouwd, ook al zouden
sommige fabrikanten dit
graag anders zien. "Onnodige
waarschuwingen moeten worden
vermeden omdat ze de
effectiviteit van dergelijke
maatregelen verminderen”
voegt de speelgoednorm
hieraan toe. Kinderen tot
twee jaar spelen doorgaans
graag met plastic dieren en
er is ook geen geldige reden
waarom dat niet zou kunnen.

