
FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Besvarelse af spørgsmål 14 (alm.del) stillet af Europaudvalget den 8. 
november 2011 efter ønske fra Pia Adelsteen(DF).

Spørgsmål:
Ministeren bedes kommentere artiklen ”EU forbyder børn at puste ballo-
ner op” på Politikens hjemmeside d. 12. oktober 2011 og svare på, om 
ministeren ikke finder, at der er tale om et tåbeligt forslag, som udtryk 
for, at EU går for langt ifht. at detailregulere borgernes hverdag.
Der henvises til webadressen 
http://politiken.dk/tjek/sundhedogmotion/ECE1419038/eu-forbyder-
boern-at-puste-balloner-op/

Svar:
Jeg kan oplyse, at, der ikke eksisterer et direktiv, som forbyder børn at 
puste balloner op.

Latexballoner skal være påført et advarselsmærkat, der fortæller, at børn 
under otte år skal være under opsyn, når de puster latexballoner op.

I direktiv 2009/48/EF om sikkerhedskrav til legetøj fastsættes et overord-
net, væsentligt sikkerhedskrav til legetøj om, at det skal være sikkert for 
børnene at anvende. Dette krav kan legetøjsproducenten eller importøren 
leve op til ved at følge de harmoniserede europæiske standarder, der er 
udarbejdet i henhold til legetøjsdirektivet. Disse standarder indeholder en 
række mere specifikke og detaljerede krav til legetøjet.

Standarderne under legetøjsdirektivet er vedtaget af Den Europæiske 
Standardiseringsorganisation og Den Europæiske Komité for Elektronisk 
Standardisering. Disse er af Kommissionen anerkendte organer med 
kompetence til at vedtage de tekniske specifikationer i sikkerhedsstan-
darderne.

Den konkrete bestemmelse om advarselsmærkat fremgår af sikkerheds-
standarden EN-71-1. Denne sikkerhedsstandard er igennem årene blevet 
opdateret flere gange, og advarselsmærkningen har været med siden de 
første udgaver af standarden tilbage fra 1988.

28. november 2011

Eksp.nr.: 709352

/ANH-SIK

Europaudvalget 2011-12
EUU alm. del , endeligt svar på spørgsmål 14
Offentligt



2/2

Kravet om advarselsmærkning for latexballoner blev indført i standarden 
EN 71-1, fordi man ønskede at imødegå risikoen for blokering af luftve-
jene eller kvælning. Latexballoner har ikke samme styrke som eksempel-
vis balloner af plastik. Hvis balloner af latex sprænger, kan dele sætte sig 
i mund eller svælg med risiko for, at børn bliver kvalt. Derfor er der krav 
om, at advarselsmærkning. 

Kravet om advarselsmærkning af latexballoner er også indført, fordi latex 
kan medføre stærke allergiske reaktioner, særligt når det er i kontakt med 
munden.

Jeg kan oplyse at der sker få ulykker med børn, der involverer balloner i 
Danmark. Ulykkesregistret i Statens Institut for Folkesundhed dækker 12-
17 % af landet, og tal fra instituttet viser, at der i perioden 1989-2010 var 
47 ulykker, der involverer balloner og børn i alderen 0-7 år. Af dem dre-
jer 16 sig om ulykker, hvor balloner er blevet slugt eller puttet op i næ-
sen.


