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СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0326/2012, внесена от Nadine Müsch, с германско гражданство, 
подкрепена от 862 подписа, относно законодателството, целящо да ограничи 
съдържанието на олово в бижутата за деца

1. Резюме на петицията

Вносителката на петицията изразява разочарованието си, че новата Директива 
2009/48/ЕО относно безопасността на детските играчки не включва каквито и да било 
ограничения относно съдържанието на олово в бижутата за деца. След като едно дете е 
починало от отравяне с олово след поглъщане на висулка на бижу, съдържаща олово, 
Съединените щати са приели такъв закон. Както изглежда, говорителят на Генерална 
дирекция „Предприятия и промишленост“ е обявил, че общото законодателство 
относно безопасността на стоките е подходящо.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 4 юли 2012 г. Комисията е приканена да предостави сведения 
(член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 28 септември 2012 г.

Комисията би искала да уточни, че модните аксесоари за деца, като например модни 
бижута, които не са предназначени за игра, не се считат за играчки и следователно не 
попадат в обхвата на Директива 2009/48/ЕО относно безопасността на детските 
играчки1.

Оловото в бижутерийните изделия ще бъде регулирано от Регламент (ЕО) № 1907/2006 
                                               
1 ОВ L 170 от 30.06.2009 г.



PE496.624v01-00 2/2 CM\914349BG.doc

BG

на Европейския парламент и на Съвета относно регистрацията, оценката, 
разрешаването и ограничаването на химикали1 (REACH).

Съгласно REACH, Франция е изготвила ограничително досие, което беше представено 
на Европейската агенция по химикалите (ECHA) на 15 април 2010 г. с предложение да 
се ограничи употребата на олово и неговите съединения в бижутата. След получаване 
на становищата на комитетите на ECHA, Комисията изготви проект на законодателен 
акт, според който ще бъдат ограничени употребата на олово в бижутерийните изделия 
(предназначени не само за деца, но и за възрастни) и пускането на пазара на такива 
изделия, ако съдържанието на олово в тях е 0,05 % или повече от теглото им.

Повече информация относно проектопредложението може да бъде намерена на 
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&aXUm
dMmyXxtbeXzhw5qLo4ut8IjPd96CTfIWpreMYfqBuE2177sL3dMBpRfefPrJ, а повече 
технически подробности са поместени на http://echa.europa.eu/previous-consultations-on-
restriction-proposals/-/substance/699/search/+/term.

Изчисляването на предложената пределна стойност се базира на най-актуалните научни 
данни и беше обект на задълбочена научна оценка от страна на Комитета за оценка на 
риска на Европейската агенция по химикалите.

Проектопредложението беше гласувано от държавите членки на 19 април 2012 г. 
съгласно процедурата по комитология, а процедурата по регулиране с контрол на 
Европейския парламент и на Съвета приключи на 4 август 2012 г. Следващата 
процедурна стъпка е приемането от Комисията, последвано от публикуването му в 
Официален вестник на Европейския съюз.

Допълнителна информация относно REACH може да бъде намерена на следните уеб 
адреси: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm и 
http://echa.europa.eu.

Заключение

С оглед на последните събития във връзка с REACH относно съдържанието на олово в 
бижутата, Комисията счита, че ограничението, което предстои да бъде прието съвсем 
скоро съгласно това законодателство, е решение на проблема, засегнат в петицията.

                                               
1 OВ L 396, 30.12.2006 г., стр.1.


