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COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Ref.: Petiția nr. 0326/2012 adresată de Nadine Müsch, de cetățenie germană, însoțită de 
862 de semnături, privind o legislație care să limiteze conținutul de plumb din 
bijuteriile pentru copii

1. Rezumatul petiției

Petiționara este dezamăgită că noua Directivă 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor nu 
include nicio limită privind conținutul de plumb din bijuteriile pentru copii. După ce un copil 
a murit din cauza intoxicării cu plumb în urma înghițirii unui pandantiv cu conținut de plumb, 
Statele Unite au promulgat o legislație de acest tip. Aparent, purtătorul de cuvânt al DG 
Întreprinderi și Industrie a declarat că legislația generală privind siguranța produselor a fost 
adecvată.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 4 iulie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 28 septembrie 2012

Comisia ar dori să clarifice faptul că accesoriile pentru copii cum ar fi, de exemplu, bijuteriile 
care nu sunt destinate utilizării pentru joc nu sunt considerate jucării și, prin urmare, nu fac 
obiectul Directivei 2009/48/CE privind siguranța jucăriilor1. 

Plumbul din articolele de bijuterie va fi reglementat de Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al 
Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și 
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restricționarea substanțelor chimice1 (REACH).

În conformitate cu Regulamentul REACH, Franța a pregătit un dosar de restricționare care a 
fost prezentat Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) la 15 aprilie 2010, care 
propune limitarea utilizării plumbului și a compușilor săi în articolele de bijuterie. Ca urmare 
a primirii avizelor comitetelor ECHA, Comisia a pregătit un proiect de lege potrivit căruia 
utilizarea plumbului în articolele de bijuterie (destinate nu numai copiilor, ci și adulților) și 
comercializarea pe piață a respectivelor articole va fi restricționată în cazul în care acestea 
conțin plumb în procent de 0,05 % sau peste din greutatea acestora.

Mai multe informații cu privire la proiectul de propunere pot fi găsite la adresa 
http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?do=search.documentdetail&aXUm
dMmyXxtbeXzhw5qLo4ut8IjPd96CTfIWpreMYfqBuE2177sL3dMBpRfefPrJ și mai multe 
detalii tehnice pot fi găsite la adresa http://echa.europa.eu/previous-consultations-on-
restriction-proposals/-/substance/699/search/+/term .

Calculul valorii-limită propuse s-a bazat pe ultimele date științifice și a făcut obiectul unei 
analize științifice amănunțite efectuate de Comitetul pentru evaluarea riscurilor din cadrul 
Agenției Europene pentru Produse Chimice.

Proiectul de propunere a fost votat de statele membre la 19 aprilie 2012 în cadrul procedurii 
comitetelor și procedura de control a Parlamentului European și a Consiliului s-a finalizat la 
4 august 2012. Următorul pas procedural este adoptarea de către Comisie urmată de 
publicarea în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Informații suplimentare cu privire la Regulamentul REACH pot fi obținute prin accesarea 
următoarelor adrese: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/chemicals/reach/index_en.htm și 
http://echa.europa.eu.

Concluzie

Având în vedere ultimele evoluții în temeiul Regulamentului REACH cu privire la chestiunea 
plumbului din bijuterii, Comisia este de părere că restricția care urmează să fie adoptată foarte 
curând în temeiul acestei legislații este o soluție la problema prezentată în petiție.
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