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830/2018

Arbets- och näringsministeriets förordning
om ändring av 8 och 11 punkten i bilaga 3 till arbets- och näringsministeriets för-

ordning om vissa krav på de kemiska egenskaperna hos leksaker

I enlighet med arbets- och näringsministeriets beslut
ändras i bilaga 3 i arbets- och näringsministeriets förordning om vissa krav på de ke-

miska egenskaperna hos leksaker (1352/2011) 8 och 11 punkten sådana de lyder i förord-
ning 254/2014, som följer:

————
Denna förordning träder i kraft den 28 oktober 2018. Punkt 8 i bilaga 3 till förordningen

träder dock i kraft först den 18 november 2019.

Helsingfors den 25 oktober 2018

Arbetsminister Jari Lindström

Regeringssekreterare Sirpa Sillstén
rådets direktiv 2017/738/EU (32017L0738); EUT L 110, 27.4.2017, s. 6
kommissionens direktiv 2018/725/EU (32018L0725); EUT L 122, 17.5.2018, s. 29
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830/2018  
Bilaga 3

Förteckning över gränsvärden för överföring av de ämnen och blandningar som avses i 4 §

1 Kommissionens direktiv (EU) 2018/725 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa del III punkt 13 i bilaga II till den tekniska
och vetenskapliga utvecklingen vad gäller sexvärt krom.
2 Rådets direktiv (EU) 2017/738 om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/48/EG om leksakers säkerhet i syfte att anpassa bilaga II till den tekniska utvecklingen vad
gäller bly.

Ämne milligram i ett 
kilogram torrt, 
sprött, pulverlik-
nande eller böjligt 
leksaksmaterial

milligram i ett kilo-
gram vätskeformigt 
eller klibbigt 
leksaksmaterial

milligram i ett kilo-
gram avskavt 
leksaksmaterial

------ ------ ------ ------

8. Krom (VI) 0,02 0,005 0,0531

------ ------ ------ ------

11. Bly 2,0 0,5 232

------ ------ ------ ------
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018L0725&qid=1537260963287&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?qid=1537261049335&uri=CELEX:32009L0048
RÄTTELSE
Rättelse till den märkta punkten. Texten lydde ursprungligen:(IV)


