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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0326/2012 , którą złożyła Nadine Müsch (Niemcy) wraz z 862 
podpisami, w sprawie prawodawstwa mającego na celu ograniczenie 
zawartości ołowiu w biżuterii dla dzieci

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję wyraża rozczarowanie z powodu tego, że nowa dyrektywa 2009/48/WE 
w sprawie bezpieczeństwa zabawek nie wprowadza żadnych ograniczeń dotyczących 
zawartości ołowiu w biżuterii dla dzieci. W związku z przypadkiem śmierci dziecka wskutek 
zatrucia ołowiem w wyniku połknięcia wisiorka zawierającego ołów w Stanach 
Zjednoczonych opublikowano tego rodzaju przepisy. Jak się wydaje, rzecznik DG 
ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu oświadczył, że ogólne prawodawstwo dotyczące 
bezpieczeństwa produktów jest odpowiednie.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 4 lipca 2012 r. Zwrócono się do Komisji 
o przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji, otrzymana dnia 28 września 2012 r.

Komisja pragnie wyjaśnić, że dodatki do ubrań dla dzieci, takie jak np. biżuteria, które nie są 
przeznaczone do zabawy, nie są uznawane za zabawki i w związku z tym nie podlegają 
przepisom dyrektywy 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek1.

Zawartość ołowiu w biżuterii zostanie uregulowana w rozporządzeniu Parlamentu 
Europejskiego i Rady (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń 
                                               
1Dz.U. L 170 z 30.6.2009.
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i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów1 (REACH).

Na podstawie rozporządzenia REACH Francja przygotowała dokumentację w sprawie 
ograniczeń, która została przedłożona Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) dnia 
15 kwietnia 2010 r. i przewiduje ograniczenie stosowania ołowiu i jego związków w biżuterii. 
W następstwie otrzymania opinii komitetów Europejskiej Agencji Chemikaliów (ECHA) 
Komisja przygotowała projekt przepisów, zgodnie z którymi stosowanie ołowiu w biżuterii 
(przeznaczonej nie tylko dla dzieci, lecz także dla osób dorosłych) oraz wprowadzanie takich 
produktów do obrotu będzie ograniczone, w przypadku gdy zawartość ołowiu wynosić będzie 
co najmniej 0,05% wagi danego produktu.

Więcej informacji na temat projektu wniosku można znaleźć pod adresem 
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&aXUm
dMmyXxtbeXzhw5qLo4ut8IjPd96CTfIWpreMYfqBuE2177sL3dMBpRfefPrJ , a dodatkowe 
szczegóły techniczne pod adresem http://echa.europa.eu/previous-consultations-on-
restriction-proposals/-/substance/699/search/+/term.

Obliczeń proponowanej wysokości ograniczenia dokonano na podstawie najnowszych 
dostępnych danych naukowych oraz poddano je dokładnej, naukowej analizie wykonanej 
przez Komitet ds. Oceny Ryzyka Europejskiej Agencji Chemikaliów.

Projekt wniosku został przegłosowany przez państwa członkowskie dnia 19 kwietnia 2012 r. 
w ramach procedury komitetowej, a procedura kontroli przeprowadzana przez Parlament 
Europejski i Radę zakończyła się dnia 4 sierpnia 2012 r. Kolejnym krokiem proceduralnym 
jest przyjęcie projektu przez Komisję, a następnie publikacja w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Dodatkowe informacje na temat rozporządzenia REACH można znaleźć pod następującym 
adresem:http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm oraz 
http://echa.europa.eu.

Wniosek

W świetle najnowszych zmian wynikających z rozporządzenia REACH dotyczących 
stosowania ołowiu w biżuterii Komisja uważa, że ograniczenie, które ma być w najbliższym 
czasie przyjęte w związku z tymi przepisami, stanowi rozwiązanie problemu poruszanego 
w petycji.

                                               
1Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.


