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Rezumat 

Acest document a fost elaborat pentru oficialii din guvern care au un rol în reglementarea vopselei cu plumb, 

pentru a le oferi informații tehnice concise cu privire la raționamentul și pașii necesari eliminării treptate a vopselei cu 

plumb. „Vopsea de plumb” sau „vopsea pe bază de plumb” este vopseaua la care unul sau mai mulți compuși de 

plumb au fost adăugați intenționat de către producător pentru a obține caracteristici specifice. Acest document explică 

importanța economică și de sănătate a prevenirii expunerii la plumb prin stabilirea unor controale obligatorii din punct 

de vedere juridic pentru a opri adăugarea de plumb la vopsea. De asemenea, descrie sprijinul disponibil țărilor pentru a 

întreprinde această acțiune. Acesta este completat de un rezumat de politici pentru informarea factorilor de decizie 

politică 

 

Eforturi internaționale de eliminare a vopselei cu plumb 

Guvernele colaborează pentru a promova acțiuni politice pentru a proteja sănătatea umană de expunerea la 

plumb. Alianța globală pentru eliminarea vopselei cu plumb (Alianța pentru vopsea cu plumb) a fost înființată în urma 

celei de-a doua sesiuni a Conferinței internaționale privind gestionarea substanțelor chimice (ICCM2, Geneva, 11-15 

mai 2009) sub conducerea comună a Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) și Organizația Mondială a 

Sănătății (OMS). Scopul principal al Alianței este de a promova eliminarea globală a vopselei cu plumb prin stabilirea 

unor măsuri de control obligatorii din punct de vedere juridic în fiecare țară pentru a limita conținutul de plumb al 

vopselelor, lacurilor și acoperirilor. Eliminarea vopselei cu plumb contribuie la realizarea Obiectivelor de dezvoltare 

durabilă (ODD), în special a obiectivelor ODD 3.9 și 12.4. 

 

Legile sunt cel mai eficient mod de a elimina expunerea la vopseaua de plumb 

Măsurile de control obligatorii din punct de vedere legal pot include legi, reglementări și / sau standarde 

tehnice obligatorii care stabilesc o limită obligatorie, aplicabilă pentru plumb în vopsea, cu sancțiuni pentru 

nerespectare. Pentru scurtă durată, acestea sunt denumite în acest document drept „legile vopselei cu plumb”. S-a 

demonstrat că controalele de reglementare pentru o serie de surse de expunere la plumb protejează sănătatea publică, 

după cum se reflectă în scăderea concentrațiilor de plumb din sânge la nivel populațional în multe țări. 

 

Expunerea la plumb provoacă efecte asupra sănătății și asupra mediului 

Toxicitatea plumbului este cunoscută de secole; cu toate acestea, abia în ultimele decenii a fost înțeles 

impactul expunerii cronice la plumb cu nivel scăzut asupra mai multor sisteme corporale. Studiile efectuate până în 

prezent nu au reușit să identifice niciun nivel de expunere care nu are efecte dăunătoare la copii sau adulți. Copiii mici 

sunt deosebit de vulnerabili la toxicitatea plumbului și chiar și niveluri scăzute de expunere pot duce la un coeficient 

de inteligență redus (IQ), la o atenție redusă, la un comportament antisocial crescut și la un nivel scăzut de educație. 

Expunerea la adulți este asociată cu un risc crescut de boli cardiovasculare, inclusiv hipertensiune arterială și boli 

coronariene. 

Ca o consecință a acestor efecte asupra sănătății, povara bolilor cauzate de expunerea la plumb este ridicată: Institutul 

pentru Metrică și Evaluare a Sănătății (IHME) a estimat că, în 2017, expunerea la plumb a reprezentat 1,06 milioane 

de decese și pierderea a 24,4 milioane de ani de sănătate viață (anii de viață ajustați pentru handicap (DALYs)) la 

nivel mondial. Plumbul este, în plus, un ecotoxicant bine documentat, care prezintă amenințări atât pentru 

ecosistemele acvatice, cât și pentru cele terestre. 

 

Mecanisme de expunere la plumb din vopsea 

Compușii de plumb pot fi adăugați la vopsea ca pigmenți, pentru o uscare mai rapidă și pentru a oferi 

rezistență la coroziune, rezultând un conținut ridicat de plumb, care poate fi de ordinul a mii de părți pe milion (ppm). 

În timp ce vopseaua rămâne intactă, conținutul de plumb nu reprezintă un pericol, cu toate acestea, pe măsură ce 

vopseaua îmbătrânește, începe să se sfărâme și să se descuameze, eliberând plumb în praful menajer. 

Copiii mici sunt vulnerabili la expunerea la plumb din praf contaminat și vopsea descuamată. Ei petrec mult timp la 

sol și ingeră praful contaminat cu plumb printr-un comportament normal de la mână la gură. Aceste expuneri pot duce 

la concentrații crescute de plumb în sânge și otrăvire cu plumb. Lucrătorii pot fi expuși la plumb în timpul fabricării, 

aplicării și îndepărtării vopselei. Dacă la locul de muncă nu sunt disponibile facilități pentru schimbarea și spălarea 

hainelor, lucrătorii pot aduce particule de plumb și praf acasă pe îmbrăcăminte și își pot expune familiile. 

 
 

Expunerea la plumb are un impact socioeconomic semnificativ 

Reducerile IQ afectează negativ productivitatea economică a individului. Potențialele pierderi economice 

anuale ale societății din cauza expunerii la plumb din copilărie au fost estimate la 977 miliarde dolari în dolari 
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internaționali, adică 1,2% din produsul intern brut mondial la valoarea sa din 2011. Alte costuri includ cele atribuite 

comportamentului criminal potențial asociat cu expunerea la plumb și costurile de îngrijire a sănătății pentru 

tratamentul otrăvirii cu plumb și tratamentul bolilor cardiovasculare și renale cauzate de expunerea la plumb. 

 

Eliminarea vopselei cu plumb aduce beneficii economice 

Țările care continuă să permită fabricarea, vânzarea și utilizarea vopselei cu plumb creează o moștenire a 

expunerii continue la plumb și a efectelor negative asupra sănătății pe termen lung. Eliminarea vopselei cu plumb 

aduce acum beneficii economice în viitor, în ceea ce privește prevenirea pierderilor datorate productivității reduse și 

evitarea costurilor impactului plumbului asupra sănătății și a gestionării vopselei de plumb vechi pentru a face casele 

și alte spații sigure. Costurile aferente vopselei vechi au fost estimate între 193,8 milioane USD și 498,7 milioane 

USD în Franța și între 1,2 miliarde USD și 11,0 miliarde USD în Statele Unite ale Americii. 

 

Este viabil din punct de vedere tehnic și economic să producă vopsele fără plumb adăugat 

Sunt disponibile ingrediente alternative, fără plumb, care pot fi utilizate pentru a formula vopsea. Deși pot 

exista unele costuri de investiții inițiale pentru producători pentru reformularea vopselelor, experiența a arătat că, chiar 

și atunci când sunt necesare creșteri ale prețului cu amănuntul, acest lucru nu reduce neapărat vânzările de vopsea pe 

termen lung. Efectuarea modificării la ingrediente fără plumb oferă companiilor de vopsea acces la piețele din țările în 

care conținutul de plumb din vopsea este deja restricționat sau va fi în viitor. 

 

De ce să setați o limită de 90 ppm pentru conținutul total de plumb din vopsea? 

Există un lanț bine stabilit de dovezi care leagă plumbul în vopsea de plumb în praf și concentrațiile crescute 

de plumb din sânge la copii. Având în vedere impactul pe termen lung asupra sănătății al nivelurilor chiar scăzute de 

expunere la plumb și lipsa intervențiilor terapeutice pentru a preveni unele dintre aceste impacturi, este esențial să se 

minimizeze expunerea la plumb din toate sursele, pe cât posibil. În cazul vopselei, este necesară o limită care să fie de 

protecție, dar și fezabilă din punct de vedere tehnic pentru producătorii de vopsea. Legea model și îndrumarea pentru 

reglementarea vopselei cu plumb, dezvoltată de Lead Paint Alliance, recomandă o limită de 90 ppm. 

Oprirea adăugării de plumb la vopseaua decorativă este o prioritate, deoarece este vopseaua la care copiii sunt cel mai 

probabil expuși. Alte grupe de vârstă ar trebui, de asemenea, protejate de expunerea la plumb, de aceea este important 

să se reglementeze utilizarea plumbului în toate tipurile de vopsea. 

 

Pași spre dezvoltarea unei legi de vopsea cu plumb 

În funcție de țară și de structura sa juridică și de cadrul și procedurile de reglementare, dezvoltarea unei legi 

eficiente a vopselei cu plumb poate fi un proces multisectorial, care implică ministerele sănătății, mediului și 

comerțului și economiei, agenții de standardizare, industria prelucrătoare a vopselei, societatea civilă organizații și 

public. Activitățile specifice și procesul juridic necesare vor varia de la țară în țară, la fel ca și autoritatea responsabilă. 

Este esențial să se asigure implicarea părților interesate din ministerele guvernamentale relevante, industria și 

societatea civilă. Proiectul de lege ar trebui să furnizeze informații tehnice exacte, limite specifice privind plumbul în 

vopsea, informații despre autoritatea și responsabilitățile agențiilor guvernamentale și dispoziții de aplicare eficiente și 

ar trebui să fie urmat de o revizuire publică. Trebuie realizată o sensibilizare direcționată între ministerele 

guvernamentale relevante, publicul, profesioniștii din domeniul sănătății și industria, cu privire la subiecte precum 

impactul negativ asupra sănătății și economic al plumbului, vopseaua de plumb ca sursă de expunere, alternativele la 

ingredientele din plumb din vopsea și impactul pozitiv. a legilor vopselei cu plumb privind eliminarea vopselei cu 

plumb. 

Stabilirea unor limite armonizate la nivel regional pentru conținutul de plumb în vopsele și alte acoperiri prin 

intermediul comunităților economice regionale poate contribui la promovarea implementării eficiente a legilor privind 

vopseaua de plumb la nivel național și la reducerea barierelor comerciale dintre partenerii comerciali. 

 

Suport disponibil de la Lead Paint Alliance 

Lead Paint Alliance a dezvoltat materiale și instrumente de ghidare pentru a ajuta țările să stabilească legi 

privind vopseaua de plumb. Acestea includ Legea model și îndrumarea pentru reglementarea vopselei cu plumb, care 

oferă un limbaj juridic model și îndrumări cu privire la elementele cheie ale cerințelor legale eficiente și aplicabile; un 

document care rezumă pașii propuși spre dezvoltarea unei legi de vopsea cu plumb; și o serie de materiale de 

sensibilizare și informare pentru adaptarea locală. Mai multe informații sunt disponibile pe site-ul web Lead Paint 

Alliance 

 
 

Concluzii 

OMS a identificat plumbul drept una dintre cele 10 substanțe chimice care prezintă probleme majore de 

sănătate publică la nivel global. În timp ce copiii mici sunt cei mai vulnerabili la efectele toxice ale plumbului, de fapt 

toate grupele de vârstă pot fi afectate negativ de expunerea la plumb. Consecințele expunerii la plumb pot duce, de 
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asemenea, la impacturi economice și sociale negative semnificative la nivelul populației. 

Vopseaua cu plumb este o sursă importantă, dar prevenită, de 

expunere la plumb. Deja, 72 de state membre ale OMS (73 de state 

membre ale ONU) au arătat că este posibil să se restricționeze utilizarea 

plumbului în vopsea, iar multe companii de vopsire s-au reformulat 

deja sau s-au angajat să reformuleze vopselele lor. Prin urmare, 

eliminarea vopselei cu plumb la nivel global este, prin urmare, complet 

posibilă și va aduce atât beneficii individuale, cât și sociale pentru anii 

următori. 

Pentru guverne, reglementarea vopselei cu plumb este o măsură 

importantă de prevenire primară pentru a aborda o substanță chimică 

prioritară de sănătate publică. Această acțiune contribuie la integrarea 

prevenției primare în gestionarea sănătoasă a substanțelor chimice. De 

asemenea, creează o oportunitate pentru sectoarele sănătății și mediului 

de a lucra împreună pentru a proteja sănătatea publică și pentru a păstra 

integritatea ecosistemelor. O astfel de activitate comună sprijină 

punerea în aplicare a foii de parcurs OMS pentru produse chimice și 

abordarea strategică a gestionării internaționale a substanțelor chimice. 

Vopseaua cu plumb este o sursă importantă, dar prevenită, de expunere 

la plumb. Deja, 72 de state membre ale OMS (73 de state membre ale 

ONU) au arătat că este posibil să se restricționeze utilizarea plumbului 

în vopsea, iar multe companii de vopsire s-au reformulat deja sau s-au 

angajat să reformuleze vopselele lor. Prin urmare, eliminarea vopselei 

cu plumb la nivel global este, prin urmare, complet posibilă și va aduce atât beneficii individuale, cât și sociale pentru 

anii următori. 

Pentru guverne, reglementarea vopselei cu plumb este o măsură importantă de prevenire primară pentru a 

aborda o substanță chimică prioritară de sănătate publică. Această acțiune contribuie la integrarea prevenției primare 

în gestionarea sănătoasă a substanțelor chimice. De asemenea, creează o oportunitate pentru sectoarele sănătății și 

mediului de a lucra împreună pentru a proteja sănătatea publică și pentru a păstra integritatea ecosistemelor. O astfel 

de activitate comună sprijină punerea în aplicare a foii de parcurs OMS pentru produse chimice și abordarea strategică 

a gestionării internaționale a substanțelor chimice. 

 

1. Context 
Plumbul este un metal toxic care are o lungă istorie de utilizare în vopsea. Vopseaua care conține plumb 

adăugat intenționat este denumită „vopsea cu plumb” sau „vopsea pe bază de plumb”. 

Plumbul este un pericol pentru sănătatea umană, iar vopseaua cu plumb este o sursă semnificativă de expunere, în 

special pentru copii și lucrători. Pericolele vopselei cu plumb sunt cunoscute de peste un secol, primele rapoarte de 

otrăvire la copii fiind publicate de către medici din Australia și Statele Unite ale Americii la începutul anilor 1900 

(Gibson, 1904; Rabin, 1989). 

Acum cincizeci de ani, practic toate vopselele se bazau pe solvenți organici. Astfel de vopsele sunt uneori 

denumite vopsele alchidice sau vopsele pe bază de ulei, chiar dacă nu conțin de obicei ulei (cu excepția vopselelor 

artiștilor). Compușii de plumb au fost în mod istoric adăugați la vopselele pe bază de solvenți pentru a oferi culoare, a 

accelera timpul de uscare, a crește durabilitatea și a rezista umezelii care provoacă coroziunea. Astăzi, cu toate 

acestea, este pe deplin posibil să se formuleze vopsea cu caracteristicile dorite fără a utiliza compuși de plumb. 

Alternative mai sigure la compușii de plumb folosiți ca pigmenți, uscătoare și anticorozivi sunt disponibile pe scară 

largă pentru utilizare în majoritatea vopselelor pe bază de solvenți, iar mulți producători, inclusiv companiile mici și 

mijlocii, au încetat deja să utilizeze ingrediente din plumb. Ca o altă alternativă, vopselele pe bază de apă fără plumb 

înlocuiesc din ce în ce mai mult vopselele cu solvent chimic într-o gamă largă de aplicații de vopsea. 

Începând cu anii 1970 și 1980, majoritatea țărilor industrializate au adoptat legi sau reglementări pentru a limita sever 

conținutul de plumb al vopselelor decorative - vopsele utilizate la interiorul și exteriorul caselor, școlilor și altor 

incinte. Multe țări au impus, de asemenea, controale asupra altor vopsele și acoperiri cu plumb, în special cele utilizate 

în aplicații care ar putea contribui la expunerea copiilor la plumb. 

În timp ce pericolele pentru sănătate ale vopselei cu plumb sunt cunoscute de mult, noi acțiuni de 

reglementare în țări pentru a preveni expunerea la plumb din vopsea au fost stimulate de recunoașterea problemei la 

nivel global și de dezvoltarea inițiativelor globale. Informațiile despre starea măsurilor de control de reglementare în 

țări sunt disponibile la Observatorul Global al Sănătății al OMS (OMS, 2019a) și sunt rezumate în Actualizarea anuală 

a UNEP privind starea globală a limitelor legale ale plumbului în vopsea (UNEP, 2019a) Cu toate acestea, este nevoie 

de acțiuni de reglementare în multe alte țări. În decembrie 2019, doar 38% dintre țări aveau măsuri de control 

obligatorii din punct de vedere juridic pentru a preveni fabricarea, distribuția, vânzarea și importul vopselei cu plumb, 

ceea ce înseamnă că în majoritatea țărilor vopselele cu plumb sunt încă disponibile și utilizate. 
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Fără măsuri obligatorii din punct de vedere legal pentru interzicerea utilizării plumbului în vopsea, vopseaua cu plumb 

va rămâne o sursă de expunere la plumb și un risc pentru sănătatea publică, precum și integritatea ecosistemelor. Este 

mai rentabil să preveniți pericolul de plumb la sursa sa, adică să opriți fabricarea vopselei cu plumb, decât să faceți 

față problemelor costisitoare de moștenire ale îmbătrânirii, decojirii vopselei pe pereți și alte suprafețe și să gestionați 

efectele negative asupra sănătății asupra populații expuse la plumb din vopsea. 

 

2. Scopul acestui document 
Acest document este destinat în primul rând 

să asiste oficialii din guvern care au un rol în 

reglementarea siguranței vopselelor. Oferă informații 

relevante pentru țările în care nu există controale 

obligatorii din punct de vedere juridic asupra 

vopselei cu plumb și pentru cele în care există 

controale, dar nu oferă o protecție suficientă. 

Documentul oferă argumente economice și de 

sănătate pentru eliminarea utilizării plumbului în 

vopsea, descrie modul în care se poate elabora o lege 

a vopselei cu plumb și listează instrumentele și 

sfaturile disponibile pentru a ajuta țările să realizeze 

eliminarea vopselei cu plumb. 

 

3. Eforturi internaționale de 

eliminare a vopselei cu plumb 
Prima acțiune la nivel internațional de 

prevenire a expunerii la plumb în vopsea a fost 

Convenția Organizației Internaționale a Muncii (ILO) 

cu plumb alb (pictură), 1921 (nr. 13). Conform Convenției, părțile s-au angajat să interzică utilizarea carbonatului de 

plumb de bază („plumb alb”), a sulfatului de plumb și a produselor care conțin acești pigmenți în vopsirea internă a 

clădirilor, deși cu unele excepții. Scopul Convenției a fost protejarea sănătății lucrătorilor care folosesc aceste vopsele. 

Convenția a fost ratificată de 63 de țări (OIM, 2019). Deoarece, totuși, compușii de plumb interziși de Convenția OIM 

nu mai sunt folosiți pe scară largă în vopsele, singura Convenție oferă o protecție limitată împotriva expunerii la 

plumb. 

În 2002, Summitul Mondial privind Dezvoltarea Durabilă a luat două decizii pentru a proteja sănătatea globală de 

expunerea la plumb (ONU, 2002). Una a fost să sprijine eliminarea treptată a plumbului din benzină (ONU, 2002, par. 

56 (b)), iar cealaltă a fost eliminarea treptată a plumbului în vopselele pe bază de plumb și în alte surse de expunere 

umană (ONU, 2002, par. 57). 

Ulterior, la cea de-a doua sesiune a Conferinței internaționale privind gestionarea substanțelor chimice 

(ICCM2, Geneva, 11-15 mai 2009), plumbul în vopsea a fost identificat ca una dintre cele opt probleme de politică 

emergente nominalizate pentru acțiuni voluntare de reducere a riscurilor în cooperare de către țări în cadrul Strategiei 

strategice. Abordarea cadrului de politici privind managementul substanțelor chimice internaționale (SAICM). 

Această decizie s-a bazat pe studii care arată că vopseaua cu plumb a fost încă produsă și utilizată în multe țări în curs 

de dezvoltare și țări în tranziție economică. Guvernele au remarcat eforturile reușite de a elimina plumbul în benzină 

prin formarea Parteneriatului pentru combustibili și vehicule curate și au aprobat înființarea unui parteneriat global 

pentru a promova eliminarea treptată a utilizării plumbului în vopsea (SAICM, fără dată). Guvernele au invitat UNEP 

și OMS să servească în comun ca secretariat al parteneriatului de vopsea cu plumb, numit acum Alianța globală pentru 

eliminarea vopselei cu plumb (denumire scurtă: Alianța pentru vopsea cu plumb). Obiectivul principal al Alianței 

pentru vopsea de plumb este de a promova eliminarea globală a vopselei de plumb prin stabilirea unor măsuri de 

control obligatorii din punct de vedere juridic în fiecare țară pentru a limita conținutul de plumb în vopsele, lacuri și 

acoperiri. 

Un sprijin suplimentar pentru eliminarea plumbului în vopsea a fost oferit la cea de-a șaptesprezecea Adunare 

Mondială a Sănătății din mai 2017, unde guvernele au aprobat foaia de parcurs pentru a consolida implicarea 

sectorului sănătății în abordarea strategică a managementului internațional al substanțelor chimice în direcția 

obiectivului 2020 și nu numai (decizia WHA70 ( 23)) sau Foaia de parcurs OMS pentru produse chimice. Foaia de 

parcurs include eliminarea treptată a vopselei cu plumb ca una dintre acțiunile prioritare pentru guverne (OMS, 2017). 

În decembrie 2017, a treia sesiune a Adunării Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEA-3) a adoptat rezoluția UNEP / 

EA.3 / Res.9 privind eliminarea expunerii la vopsea cu plumb și promovarea gestionării ecologice a bateriilor cu 

plumb-acid. Rezoluția oferă un impuls pentru țări să adopte legi privind eliminarea vopselei cu plumb. 

Eliminarea vopselei cu plumb contribuie la realizarea mai multor obiective ale obiectivelor de dezvoltare durabilă, în 

special: 
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• obiectivul 3.9: până în 2030, reduce substanțial numărul de decese și boli cauzate de substanțele chimice periculoase 

și poluarea și contaminarea aerului, apei și solului; și 

• obiectivul 12.4: până în 2020, realizarea unui management ecologic sănătos al substanțelor chimice și al tuturor 

deșeurilor de-a lungul ciclului lor de viață, în conformitate cu cadrele internaționale agreate, și reducerea semnificativă 

a eliberării lor în aer, apă și sol, pentru a minimiza impactul lor negativ asupra sănătății umane și mediul. 

 

4. Legile sunt cel mai eficient mod de a elimina expunerea la vopseaua de 

plumb 
După cum este descris în secțiunea 3 de mai sus, guvernele din întreaga lume au fost deja de acord că 

vopseaua cu plumb ar trebui eliminată treptat pentru a proteja sănătatea umană. Cel mai eficient mod de a face acest 

lucru este ca fiecare țară să stabilească măsuri de control obligatorii din punct de vedere juridic, menționate în acest 

document drept „legi de vopsea cu plumb”. În funcție de cadrul legal din țară, o lege a vopselei cu plumb poate 

include legi, reglementări și / sau standarde tehnice obligatorii care stabilesc o limită obligatorie și aplicabilă 

plumbului în vopsea cu penalități pentru nerespectare (UNEP, 2018). Măsurile de control voluntar au o eficacitate 

limitată, deoarece nu pot fi aplicate. 

„Vopsea de plumb” este definită de Alliance Paint Lead în Legea model și Ghidul pentru reglementarea 

vopselei de plumb („Legea model și ghidarea”) ca orice vopsea sau material de acoperire similar la care s-au adăugat 

unul sau mai mulți compuși de plumb (UNEP, 2018 ). Pentru stabilirea unei limite legale specifice pentru conținutul 

de plumb, Legea model și ghidul recomandă următoarea limbă: „Vopseaua și materialele de acoperire similare nu 

trebuie să conțină plumb (calculat ca metal de plumb) mai mare de 90 ppm din greutatea totalului nevolatil din 

conținutul vopselei sau greutatea de vopsea uscată ”. 

O lege a vopselei cu plumb creează stimulente puternice pentru schimbare, încurajând producătorii de vopsele 

să își reformuleze vopselele, furnizorii de ingrediente să producă mai multe ingrediente și mai bune, fără plumb, iar 

importatorii și distribuitorii de vopsele să vândă vopsele care respectă legea. Mai mult, o lege puternică creează o piață 

competitivă echitabilă pentru toți producătorii, importatorii și exportatorii de vopsele. Acolo unde legile sunt 

armonizate între țări, acest lucru poate reduce barierele comerciale la nivel regional și global. 

 

Lead Paint Alliance a dezvoltat Legea model și orientarea ca resursă pentru a ajuta țările să stabilească noi legi 

sau să modifice legile existente, pentru a limita conținutul de plumb din vopsele. Documentul include un limbaj juridic 

model și îndrumări detaliate cu elemente cheie ale cerințelor legale eficiente și aplicabile, bazate pe cele mai bune 

abordări găsite în prezent în legile privind vopseaua de plumb din întreaga lume. Acest document de orientare este 

disponibil în arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă. Rațiunea pentru limita recomandată de 90 ppm pentru 

conținutul total de plumb este descrisă în secțiunea 11 de mai jos. O abordare alternativă este de a stabili un set de 

limite de reglementare specifice produselor chimice bazate pe pericolele compușilor individuali de plumb care sunt 
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folosiți ca ingrediente în vopsea (utilizat în prezent în Regulamentul REACH al Uniunii Europene1). Ambele abordări 

au fost eficiente în limitarea conținutului de plumb din vopsea. 

Legea model și îndrumarea recomandă ca conținutul de plumb să fie limitat la toate tipurile de vopsea, în 

special la cele la care pot fi expuși copiii. Deși poate exista percepția că vopselele industriale sunt puțin probabil să fie 

o sursă de expunere la copii, nu este neapărat cazul. Vopselele industriale sunt utilizate pe echipamentele de joacă 

pentru copii, iar studiile au arătat concentrații mari de plumb (Turner & Solman, 2016; da Rocha Silva și colab., 

2018). Mai mult, există indicii că aceste vopsele pot fi ușor cumpărate online și folosite în casă. Deși protejarea 

copiilor de expunerea la plumbul din vopsea este o prioritate, nu trebuie uitat că fabricarea, utilizarea și îndepărtarea 

vopselelor industriale sunt, de asemenea, surse importante de expunere profesională la plumb, așa cum este descris în 

secțiunea 7 de mai jos. 

Există dovezi că reglementarea utilizării plumbului este eficientă în protejarea sănătății publice. Controalele 

asupra unei game de surse de expunere la plumb, în special benzină cu plumb, au dus la reduceri semnificative ale 

expunerilor la plumb la nivel de populație. Acest lucru se reflectă în tendința observată în multe țări ale concentrațiilor 

medii de plumb în sânge ale populației (Cañas și colab., 2014). În Canada, de exemplu, concentrația de 95 de 

percentile de sânge la bărbați a scăzut de la 3,4 μg / dL în 2009-11 la 2,8 μg / dL în 2016-2017 și la femei de la 2,8 μg 

/ dL la 2,2 μg / dL 2019). În Statele Unite, valorile percentilei 95 pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 1 și 5 ani au 

scăzut de la 7,00 μg / dL în 1999-2000 la 2,76 μg / dL în 2015-16 (US CDC, 2019). În Franța, concentrația medie 

geometrică de plumb din sânge în 2008-2009 la copii a fost de 1,5 μg / dL și doar aproximativ 2% dintre copii au avut 

o concentrație de plumb în sânge peste 5 μg / dL (Haut Conseil de la santé publique, 2014). În timp ce aceste cifre sunt 

foarte pozitive, există segmente ale populației cu expuneri mai mari, de exemplu copii expuși la vopsea cu plumb 

(Etchevers et al., 2014). 

 

5. Expunerea la plumb provoacă efecte asupra sănătății și asupra mediului 
Plumbul nu are nici un rol fiziologic în organism; cu toate acestea, are o afinitate pentru grupările sulfhidril și 

alți liganzi organici din proteine și poate imita metalele esențiale din punct de vedere biologic, cum ar fi zincul, fierul 

și, în special, calciul (USEPA, 2013). Ca urmare a acestor proprietăți, plumbul exercită mai multe tipuri de acțiuni 

toxice și afectează aproape toate sistemele corpului (USEPA, 2013). Nu a fost identificat niciun nivel de expunere la 

plumb care să nu aibă efecte dăunătoare la copii sau adulți (Lanphear și colab., 2005; NTP, 2012; USEPA, 2013). 

Intoxicația acută cu plumb dintr-o singură expunere este rară, în timp ce otrăvirea cronică și subclinică este mai 

frecventă. Acest lucru este valabil mai ales în contextul vopselei cu plumb, unde otrăvirea apare de obicei din ingestia 

regulată de cantități mici de plumb în praf sau fulgi de vopsea contaminate cu plumb pe o perioadă de timp. 

Impactul expunerii cronice la nivel scăzut asupra sănătății include efectele neurocognitive și cardiovasculare descrise 

mai jos. Chiar și în cazul otrăvirii vizibile cu plumb cauzate de expunerea acută sau cronică, caracteristicile clinice pot 

fi destul de nespecifice și nu sunt recunoscute inițial ca fiind datorate expunerii la plumb; acestea includ cefalee, 

insomnie, dureri abdominale sau disconfort și anorexie cu scădere în greutate și constipație. Colicile de plumb 

(crampe abdominale intense, dureroase, intermitente) pot fi confundate cu alte afecțiuni, de exemplu apendicita (Janin 

și colab., 1985). Anemia poate de asemenea să apară (USEPA, 2013), pe măsură ce otrăvirea devine mai severă, poate 

apărea encefalopatia cu plumb care pune viața în pericol, cu comă și convulsii (Greig și colab., 2014; Kosnett, 2007). 

Copiii care supraviețuiesc otrăvirii severe cu plumb pot rămâne cu tulburări mintale și tulburări socio- 

comportamentale (Byers, 1959; Tenenbein, 1990). 

Copiii mici sunt 

deosebit de vulnerabili la 

toxicitatea plumbului, deoarece 

creierul și sistemul nervos sunt 

încă în curs de dezvoltare și 

plumbul interferează cu acest 

proces (OMS, 2010). Chiar și 

nivelurile scăzute ale expunerii 

la plumb indicate de 

concentrațiile de plumb din 

sânge sub 5 μg / dL pot duce la 

reducerea coeficientului de 

inteligență (IQ), la reducerea 

atenției, la creșterea 

comportamentului antisocial și 

la scăderea nivelului educațional 

(NTP,   2012;   USEPA,   2013). 

Într-adevăr, studiile până în 

prezent sugerează că nu poate 

exista un prag al concentrației 
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de plumb din sânge pentru efectele neurotoxice la copii și că aceste efecte pot fi mai mari la concentrații mai scăzute 

de plumb în sânge (<7,5 μg / dL) decât la cele ușor mai mari (Lanphear și colab. ., 2005). 

Efectele neurologice și comportamentale ale plumbului pot fi ireversibile. Studiile longitudinale de cohortă au 

constatat că expunerea la plumb în copilărie este asociată cu funcții cognitive mai scăzute la vârsta adultă (Mazumdar 

și colab., 2011; Reuben și colab., 2017). Într-un studiu din Noua Zeelandă, adulții care au avut o concentrație de 

plumb în sânge peste 10 μg / dL în vârstă de 11 ani au avut un coeficient intelectual care a fost cu 2,73 puncte mai mic 

(după ajustarea pentru covariabile) decât colegii lor care au avut concentrații mai mici de plumb în sânge. Acest grup a 

avut, de asemenea, un statut socio-economic care a fost cu 3,42 unități mai mic (valoare ajustată) (Reuben și colab., 

2017). 

Există o mulțime de dovezi că chiar și nivelurile scăzute ale expunerii la plumb (concentrația de plumb din 

sânge sub 10 μg / dL) sunt asociate cu un risc crescut de boli cardiovasculare la adulți, inclusiv hipertensiune și boli 

coronariene (USEPA, 2013; Chowdhury și colab., 2018; Lanphear și colab., 2018). O analiză a datelor din al treilea 

sondaj național de examinare a sănătății și nutriției (NHANES-III) din Statele Unite de către Lanphear și colab. (2018) 

au estimat că 256 000 de decese pe an din cauza bolilor cardiovasculare și 185 000 de decese din cauza bolilor 

cardiace ischemice au fost atribuite expunerii la plumb. 

Expunerea la plumb poate crește riscul afectării funcției renale și a bolilor renale cronice la adulți (NTP, 2012; 

USEPA, 2013). Nivelurile ridicate de expunere pot duce la insuficiență renală (Loghman-Adham, 1997). 

Sistemul de reproducere este, de asemenea, afectat de expunerea la plumb și s-au raportat calitatea și cantitatea redusă 

a spermei și riscul crescut de infertilitate (Health Canada, 2013; NTP, 2012; USEPA, 2013). Se știe de mult timp că 

plumbul afectează negativ rezultatele reproducerii la femei. Plumbul stocat în osul matern din expunerile anterioare 

este mobilizat în timpul sarcinii și alăptării și expune din nou organele țintă, precum și expunerea fătului. Expunerea 

maternă la plumb, chiar și la niveluri scăzute, este asociată cu creșterea fetală redusă, greutate mai mică la naștere, 

naștere prematură și avort spontan (NTP, 2012; US CDC, 2010; USEPA, 2013). De asemenea, a fost raportată apariția 

întârziată a pubertății la bărbați și femei (USEPA, 2013). 

Efectele plumbului descrise mai sus dau naștere unei sarcini semnificative a bolii. Institutul pentru Metrică și 

Evaluare a Sănătății (IHME) a estimat că, în 2017, expunerea la plumb a reprezentat 1,06 milioane de decese și 

pierderea a 24,4 milioane de ani de viață sănătoasă (ani de viață ajustată pentru dizabilitate - anii DALY) la nivel 

mondial datorită faptului că pe termen lung efecte asupra sănătății (GBD 2017 Risk Factor Collaborators, 2018). 

IHME a estimat, de asemenea, că în 2017, expunerea la plumb a reprezentat 63,2% din povara globală a dizabilității 

intelectuale idiopatice de dezvoltare, 10,3% din povara globală a bolilor de inimă hipertensive, 5,6% din povara 

globală a bolilor de inimă ischemice, 6,2% din sarcina accidentului vascular cerebral și 3,6% a bolilor renale cronice 

(IHME, 2018). 

Dincolo de impactul său asupra sănătății umane, plumbul este, de asemenea, un ecotoxicant bine documentat, 

care prezintă amenințări atât pentru ecosistemele acvatice, cât și pentru cele terestre (UNEP, 2010). Studiile au arătat 

că pădurile acționează ca chiuvete de particule atmosferice. Plumbul atmosferic se depune pe frunziș și este transportat 

în sol în apa de ploaie sau pe măsură ce cad resturile de frunze. În consecință, organismele din ecosistemul forestier 

pot fi expuse la concentrații deosebit de ridicate de plumb (Zhou și colab., 2019). Este cunoscut, de asemenea, că 

contaminarea cu plumb afectează o varietate de specii de păsări și reprezintă o amenințare pentru biodiversitate (Haig 

și colab., 2014). S-a demonstrat că ecosistemele acvatice, inclusiv plantele acvatice, nevertebratele și peștii, preiau 

plumb atunci când sunt prezenți în apa contaminată. La pești, de exemplu, plumbul poate avea efecte hematologice și 

neurotoxice și poate perturba funcția enzimatică, scăzând astfel supraviețuirea pe termen lung și succesul reproductiv 

(Demayo și colab., 1982). 

 

6. Unele surse comune de expunere la 

plumb 
Plumbul are utilizări în multe produse și poate fi prezent în 

mod natural la niveluri ridicate în minereuri minate; astfel, există 

multe surse potențiale de expunere. Acestea includ contaminarea 

mediului înconjurător și expunerea umană din reciclarea bateriilor 

cu plumb-acid și din operațiunile de extracție și topire a plumbului 

slab controlate; utilizarea remediilor tradiționale care conțin plumb; 

adulterarea sau contaminarea alimentelor; glazuri ceramice de 

plumb utilizate în recipientele pentru alimente; conducte de plumb 

și alte componente care conțin plumb în sistemele de distribuție a 

apei; utilizarea plumbului în produse cosmetice și coloranți; greutăți 

și muniții de pescuit care conțin plumb și vopsea de plumb (OMS, 

2019b). Aproape toate țările au interzis acum benzina cu plumb, 

deci aceasta nu mai este o sursă semnificativă de expunere (UNEP, 

2019b). 
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Utilizarea pe scară largă a vopselei cu plumb și faptul că este încă permisă în majoritatea țărilor, înseamnă că 

este o sursă importantă actuală și viitoare de expunere internă la plumb pentru copii. Chiar și în țările în care vopseaua 

decorativă cu plumb a fost interzisă, această vopsea poate fi găsită în spații mai vechi care au fost vopsitet anterior 

interdicției. Vopseaua intactă de plumb este sigură, dar pe măsură ce îmbătrânește, așa cum este inevitabil, vopseaua 

începe să se descompună, fragmentându-se în fulgi și praf care contaminează casa și mediul înconjurător. Studiile 

privind expunerea la plumb au arătat că riscul de expunere este mai mare la populațiile dezavantajate economic care 

trăiesc în locuințe de calitate slabă și întreținute prost (guvernul SUA, 2000). 

 

7. Mecanisme de expunere la plumb din vopsea 
Persoanele pot deveni expuse la plumb din vopsea prin surse ocupaționale și de mediu. Cele mai importante 

căi de expunere sunt ingestia - principala cale de expunere a copiilor - și inhalarea - principala cale de expunere 

profesională. 

Copiii mici pot avea o expunere ridicată la plumb. Ei petrec mai mult timp într-un singur mediu, cum ar fi 

acasă, și sunt adesea la sol, unde pot fi în contact cu praf sau sol contaminat cu plumb. Acest lucru poate fi ingerat prin 

comportamentul normal de la mână la gură al copilului (OMS, 2010). În plus, copiii pot gura, suge sau mesteca 

obiecte care conțin plumb sau acoperite cu plumb, cum ar fi jucării și mobilier, ducând la ingestia de plumb. Copiii cu 

pica pot mânca în permanență fulgi de vopsea cu plumb sau sol contaminat cu plumb (OMS, 2010). O mare parte din 

plumbul ingerat de copii este absorbit în organism (aproximativ 40-50%, comparativ cu aproximativ 10% pentru 

adulți) (Alexander, 1974; Ziegler și colab., 1978). Praful din aer poate fi inhalat. 

Expunerea profesională la plumb 

poate apărea în timpul fabricării, aplicării 

și îndepărtării vopselei dacă nu există 

controale tehnice adecvate și măsuri de 

igienă profesională și lucrătorii nu dispun 

de echipamente de protecție personală 

adecvate (Were și colab., 2014; ). În 

timpul fabricării, lucrătorii pot fi expuși la 

ingrediente care conțin plumb, care sunt 

adesea sub formă de pulbere. Într-un mic 

studiu din Kenya, de exemplu, Were și 

colab. (2014) au descoperit că lucrătorii 

care produc vopsea erau expuși la 

concentrații excesiv de mari de plumb în 

aer și 75,6% aveau concentrații de plumb 

în sânge peste 30 μg / dL. Când vopseaua 

este aplicată prin pulverizare sau 

îndepărtată prin răzuire, sablare abrazivă, 

șlefuire uscată sau ardere, se eliberează 

particule de plumb și vapori care sunt o 

sursă de expunere inhalatorie (Rodrigues 

și colab., 2010). De asemenea, particulele 

se așează pe pielea și îmbrăcămintea 

lucrătorilor și pot deveni o sursă de 

ingestie, precum și expunerea la domiciliu 

a familiilor lucrătorilor, dacă la locul de 

muncă nu sunt disponibile facilități pentru 

schimbarea hainelor și spălarea. 

Fabricarea, aplicarea și îndepărtarea vopselei cu plumb pot fi, de asemenea, surse de contaminare pe măsură 

ce particulele se depun în praf și sol. Activitățile de renovare a locuințelor, în special, pot duce la o contaminare 

semnificativă cu plumb (US HUD, 2012). Renovarea mobilierului vechi poate genera, de asemenea, praf de plumb. 

Repararea și revopsirea structurilor metalice și demolarea clădirilor vechi pot elibera cantități mari de particule de 

plumb în aer și pe sol în zonele înconjurătoare - acestea pot fi apoi suflate de vânt în casele oamenilor (Caravanos și 

colab., 2006; Lucas și colab. al., 2014). 

O altă sursă de contaminare a mediului este eliminarea necorespunzătoare a vopselei cu plumb sau a materiilor 

prime care conțin plumb. Eliminarea lemnului vopsit cu plumb prin ardere sau utilizarea acestuia pentru încălzire 

generează particule de plumb și vapori. 
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8. Expunerea la plumb are un impact socioeconomic semnificativ 

Efectele expunerii la plumb asupra sănătății au un impact la nivel personal, inclusiv o stare socioeconomică 

redusă la vârsta adultă (Reuben și colab., 2017), dar pot avea și impacturi semnificative la nivel social, în special în 

ceea ce privește efectele asupra IQ-ului și comportamentului ( Bellinger, 2004; Wright și colab., 2008). 

Reducerile IQ afectează negativ productivitatea economică a individului. Potențialele pierderi economice 

anuale ale societății din cauza expunerii la plumb din copilărie au fost estimate la 977 miliarde dolari în dolari 

internaționali, adică 1,2% din produsul intern brut mondial la valoarea sa din 2011 (Attina și Trasande, 2013). La nivel 

regional, pierderile estimate au fost (în dolari internaționali): 134,7 miliarde de dolari în Africa; 142,3 miliarde de 

dolari în America Latină și Caraibe; și 699,9 miliarde de dolari în Asia (Attina & Trasande, 2013). Pentru comparație, 

în Statele Unite și Europa, unde au fost introduse o serie de măsuri de restricție a plumbului, costurile economice 

atribuite plumbului au fost mult mai mici (50,9 miliarde USD și respectiv 55 miliarde USD), sugerând că cea mai 

mare povară a expunerea la plumb este acum suportată de țările cu venituri mici și medii (Bartlett și Trasande, 2013; 

Trasande și Liu, 2011). Trasande și colegii au modelat, de asemenea, impactul economic în anumite țări cu venituri 

mici și medii (NYU Lagone Health, 2020). 

În Franța, s-a estimat că costurile comportamentelor infracționale potențial asociate cu expunerea la plumb s- 

au ridicat la 61,8 milioane EUR pe an (aproximativ 68,6 milioane USD la valorile din 2008) (Pichery și colab., 2011). 

Alte costuri asociate cu expunerea la plumb includ costurile de îngrijire a sănătății pentru tratamentul otrăvirii cu 

plumb și a bolilor cardiovasculare și renale cauzate de expunerea la plumb și costurile educației speciale pentru 

atenuarea afectării intelectuale induse de plumb. 
 

9. Eliminarea vopselei cu plumb aduce beneficii economice 

Țările care continuă să permită fabricarea, vânzarea și utilizarea vopselei cu plumb creează o moștenire a 

expunerii continue la plumb și a efectelor pe termen lung asupra sănătății. Eliminarea vopselei cu plumb aduce acum 

beneficii economice viitoare în ceea ce privește prevenirea pierderilor datorate productivității reduse și evitarea 

costurilor asociate cu impactul plumbului asupra sănătății și gestionarea vopselei cu plumb vechi pentru a face casele 

și alte spații sigure. 

Estimările costurilor 

sunt disponibile din Franța și 

Statele Unite, care încă mai 

au stocuri substanțiale de 

locuințe cu vopsea de plumb. 

În Franța, pe baza valorilor 

din 2008, s-a estimat că costul 

remedierii tuturor caselor cu 

vopsea cu plumb ar varia de 

la 133,1 milioane EUR la 

342,5 milioane EUR (193,8 

milioane USD până la 498,7 

milioane USD la cursul de 

schimb din 2008) (Pichery și 

colab. ., 2011). În Statele 

Unite, costul remedierii 

caselor pictate cu plumb 

locuite de copii mici a fost 

estimat să varieze de la 1,2 

miliarde USD la 11,0 miliarde 

USD în 2009 (Gould, 2009). 

S-a demonstrat că această investiție în remediere produce beneficii economice semnificative (Pichery și 

colab., 2011; Gould, 2009); cu toate acestea, costul ridicat al acestuia subliniază importanța acțiunii timpurii pentru a 

preveni utilizarea vopselei cu plumb. Acest lucru este deosebit de important pentru țările în care piața vopselei se 

extinde acum rapid și există încă posibilitatea de a preveni o problemă viitoare cu vopseaua cu plumb (Kigotho, 2016; 

Kougoulis și colab., 2012; O'Connor și colab., 2018). 
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10. Este viabil din punct de vedere tehnic și economic să producă vopsele 

fără plumb adăugat 

Vopseaua este alcătuită din patru componente: lianți de rășină sau polimeri, pigmenți / diluanți, solvenți / 

diluanți și aditivi pentru a modifica proprietățile vopselei, de ex. accelerarea uscării, îmbunătățirea rezistenței la 

mucegai și îmbunătățirea rezistenței la coroziune (Kougoulis și colab., 2012; Kopeliovich, 2014). Solvenții pot fi apă 

sau un solvent organic precum spirtoase minerale, alcooli sau compuși aromatici precum toluenul. Termenul de 

vopsea pe bază de solvent se referă de obicei la vopseaua care conține solvenți organici. 

Unele dintre aceste componente, în special pigmenții și aditivii care accelerează uscarea și asigură rezistența la 

coroziune, pot fi compuși de plumb. Exemplele includ cromatul de plumb, care este un pigment, naftenatul de plumb, 

care este mai uscat, și tetroxidul de plumb (numit și plumb roșu sau miniu), care este un inhibitor de coroziune 

(UNEP, 2013). Există, totuși, ingrediente alternative, fără plumb, care pot fi utilizate pentru a formula toate vopselele. 

Într-adevăr, vopselele fără plumb adăugat au fost pe piață de zeci de ani în multe țări, în special în acele țări care au în 

vigoare controale obligatorii din punct de vedere legal (UNEP, 2013). Studiile au arătat că utilizarea pigmenților și a 

aditivilor fără plumb nu crește neapărat costul vopselelor, deoarece poate fi nevoie de mai puține ingrediente (Brosché 

et al., 2014). Mai mult, experiența a arătat că, chiar și atunci când sunt necesare creșteri ale prețului cu amănuntul, 

acest lucru nu reduce neapărat vânzările de vopsea pe termen lung (IPEN, 2018). 

Progresele în tehnologia vopselei înseamnă că vopselele moderne pe bază de apă, adesea denumite emulsii 

acrilice, înlocuiesc din ce în ce mai mult vopselele organice pe bază de solvent pentru o gamă largă de aplicații de 

vopsea și tipuri de suprafețe. Acest lucru a fost, într-o oarecare măsură, determinat de o mai mare reglementare a 

compușilor organici volatili, care sunt poluanți atmosferici periculoși (Gilbert, 2016; Kougoulis și colab., 2012). 

Vopselele pe bază de apă nu conțin de obicei compuși de plumb și multe companii produc acum vopsele pe bază de 

apă fără plumb pentru a fi utilizate ca vopsele arhitecturale atât în interior, cât și în exterior. 

Efectuarea schimbării în utilizarea alternativelor la ingredientele pe bază de plumb necesită unele investiții din 

partea producătorului de vopsea și aceasta poate fi o provocare specială pentru producătorii de vopsele care sunt 

întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri). De obicei, va fi nevoie să se dezvolte noi formulări care să aibă proprietățile 

dorite și pot fi necesare și unele modificări ale procesului. Furnizorii de ingrediente alternative fără plumb pot ajuta 

IMM-urile să reformuleze vopselele folosind produsele lor. În cadrul unui proiect finanțat de FEM3, se dezvoltă un set 

de orientări tehnice4 pentru a încuraja reformularea de către producătorii de vopsele IMM-uri, iar în anumite țări se 

desfășoară o serie de proiecte demonstrative 

pentru verificarea îndrumărilor tehnice cu IMM- 

urile (NCPC Serbia, 2019). Acest proiect 

identifică, de asemenea, furnizorii de 

ingrediente fără plumb pentru utilizare în 

fabricarea vopselei. 

În ciuda costurilor de investiții inițiale, 

mulți producători, inclusiv IMM-uri, și-au 

reformulat deja produsele cu succes pentru a 

evita utilizarea ingredientelor pe bază de plumb, 

considerându-l ca parte a responsabilității lor 

sociale corporative de a proteja lucrătorii, 

consumatorii și mediul (Curl, 2013; Hunter, 

2018; Ongking, 2018; SCS Global Services, 

2019). 

Există un avantaj comercial în 

schimbarea ingredientelor care nu sunt pe bază 

de plumb, deoarece acest lucru oferă 

companiilor de vopsea accesul pe piețe în care 

conținutul de plumb din vopsea este deja 

restricționat. Mai mult, piața vopselei care 

conține plumb este probabil să se micșoreze pe 

măsură ce mai multe țări introduc legile vopselei 

cu plumb. Acest lucru este deosebit de relevant 

în cadrul comunităților economice regionale 

care au adoptat sau încearcă să adopte standarde 

stricte de vopsea cu plumb la nivelul întregii 

regiuni, de ex. Uniunea Europeană, Comunitatea 

Africii de Est și Uniunea Economică 

Eurasiatică. 
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11. De ce să setați o limită de 90 ppm pentru conținutul total de plumb din 

vopsea? 
Legea-model a modelului Lead Paint Alliance și îndrumarea pentru reglementarea vopselei cu plumb 

recomandă ca conținutul total de plumb din vopsea să nu depășească 90 ppm din greutatea conținutului total non- 

volatil al vopselei sau greutatea de vopsea uscată (UNEP , 2018). Rațiunea pentru stabilirea unei limite de 90 ppm se 

bazează pe necesitatea stabilită de a minimiza expunerea în măsura posibilului (Dixon și colab., 2009; Oulhote și 

colab., 2013), asigurând totodată că limita este fezabilă din punct de vedere tehnic pentru producătorii de vopsele să 

realizeze. 

Dovezi pentru plumb în vopsea ca sursă de expunere umană 

Calea de expunere care leagă plumbul în vopsea de concentrațiile crescute de plumb din sânge este bine 

stabilită. Un lanț de dovezi confirmă faptul că vopseaua cu plumb, în special atunci când este utilizată în case, 

contaminează praful și solul și că praful și solul menajer sunt asociate cu concentrații crescute de plumb în sânge la 

copii și cu rezultate negative asupra sănătății (Charney și colab., 1980; da Rocha Silva și colab., 2018; Dixon și colab., 

2007; Dixon și colab., 2009; Etchevers și colab., 2015; Lanphear și colab., 1996; Lanphear și colab., 1998; USEPA, 

2013). În plus, s-a demonstrat că praful și fumurile generate de îndepărtarea vopselei de plumb expun atât lucrătorii 

cât și locuitorii la plumb atunci când nu există măsuri de precauție adecvate (Dixon și colab., 2009; Jacobs și colab., 

2003; Pelclová și colab. ., 2016; Rodrigues și colab., 2010; Spanier și colab., 2013). Unele dintre dovezile care leagă 

vopseaua de plumb de expunerea la plumb sunt rezumate aici. 

Studiile cu izotopi de plumb au confirmat că vopseaua de plumb este o sursă de plumb în praful menajer 

(Beauchemin și colab., 2011; Glorennec și colab., 2010; Rasmussen și colab., 2011). Alte studii au arătat o corelație 

între nivelurile ridicate de plumb în vopsea și nivelurile de plumb din praful menajer (Dixon și colab., 2007; Jacobs și 

colab., 2003). Dixon și colab. (2007), de exemplu, au constatat că o creștere cu 50% a plumbului de vopsea pentru 

ferestre a fost asociată cu o creștere de 5% a plumbului de praf din podea. Un alt studiu a constatat că vopseaua 

utilizată pe balustradele exterioare cu o încărcare de plumb de 2,6 mg / cm2 sau mai mare a fost asociată cu o 

încărcare de plumb cu aproximativ 50% mai mare în praful menajer, subliniind importanța vopselei exterioare ca sursă 

de contaminare cu plumb în interiorul casei ( Lucas și colab., 2014). 

A trăi într-o casă cu praf contaminat cu plumb este asociat cu concentrații crescute de plumb în sânge. O 

analiză combinată a 12 studii a arătat că praful de casă contaminat cu plumb era o sursă majoră de aport de plumb la 

copiii care aveau concentrații de plumb în sânge de 10-25 μg / dL (Lanphear și colab., 1998). Sarcinile de plumb în 

praful de podea cu mult sub 40 μg / ft2 (430,6 μg / m2) sunt asociate cu concentrații crescute de plumb în sânge 

(Etchevers și colab., 2015; Dixon și colab., 2009; Lanphear și colab., 1996; Lanphear și colab. , 1998). Această 

valoare a fost, până de curând, standardul de pericol plumb-plumb bazat pe sănătate5 pentru praful de pardoseală 

rezidențială din Statele Unite. În 2019, aceste standarde au fost reduse de la 40 la 10 μg / ft2 (107,6 μg / m2) pentru 

praful de podea și de la 250 la 100 μg / ft2 (1076,4 μg / m2) pentru praful de pervaz pentru a oferi o protecție mai 

bună copiilor (Guvernul SUA, 2019 ). 

Rapoartele și studiile de caz atestă faptul că trăirea sau petrecerea timpului într-o casă sau în alte spații vopsite 

cu vopsea cu plumb pot provoca expunerea la plumb și uneori otrăvire simptomatică plumbă (de exemplu, Talbot și 

colab., 2018; Goldman și Weissman, 2019; Keller și colab., 2017; da Rocha Silva și colab., 2018; Mathee și colab., 

2003). Eliberarea plumbului din vopsea, cantitatea de plumb din praf și cantitatea de expunere la plumb depind de o 

varietate de factori individuali, cum ar fi vârsta vopselei, tipul de plumb ingredient, rutine de curățare a gospodăriei și 

comportamentul copilului. Prin urmare, nu a fost posibil să se facă o corelație directă între concentrațiile specifice de 

plumb din vopsea și concentrațiile rezultate de plumb în praful menajer și concentrația de plumb din sânge și, prin 

urmare, să se cuantifice direct impactul unei limite de 90 ppm. 

Există doar date limitate referitoare la concentrațiile de plumb din vopsea direct la concentrațiile de plumb din 

sânge. Un studiu al izotopilor de plumb a demonstrat că în casele în care încărcătura de plumb în vopsea este mai mare 

de 1 mg / cm2 această vopsea poate fi sursa de plumb în sângele copiilor (Oulhote și colab., 2011). Într-o serie mică 

de cazuri, un adult și doi copii mici au dezvoltat otrăvire cu plumb, cu concentrații de plumb în sânge cuprinse între 24 

și 80 μg / dL, după îndepărtarea abrazivă a vopselei care avea un conținut de plumb solubil de 530 ppm (Pelclová și 

colab., 2016). Un studiu efectuat în Statele Unite a constatat că copiii care locuiesc în case în care conținutul de plumb 

în vopsea a fost de 2 mg / cm2 sau mai mare au riscul de aproape șase ori mai mari să aibă o concentrație de plumb în 

sânge peste 30 μg / dL în timpul iernii și aproape Vara de 16 ori mai probabil decât copiii care locuiesc în case fără 

vopsea cu plumb (Schwartz și Levin, 1991). Un studiu suplimentar la copiii care locuiesc în case unde încărcarea 

medie a vopselei cu plumb a variat între 4,9 și 5,3 mg / cm2 a corelat concentrațiile de plumb din sânge cu încărcarea 

plumbului cu vopsea și indicele de stare (măsurarea prin fluorescență cu raze X înmulțită cu un factor de 1 la 3 , unde 

3 indicau o stare de vopsea de calitate slabă). Studiul a constatat că pentru fiecare creștere de 10 mg / cm2 a indicelui 

de încărcare și stare a plumbului de vopsea a existat o concentrație medie de plumb din sânge cu 7,5% mai mare 

(Spanier și colab., 2013). 
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O notă despre unități 

Conținutul de plumb al vopselei poate fi exprimat ca o concentrație de suprafață (mg / cm2) (cunoscută și sub 

numele de încărcare de plumb) sau ca o concentrație de masă (de exemplu, părți pe milion (ppm), procente sau μg / g). 

Concentrația suprafeței este independentă de grosimea probei de vopsea, în timp ce concentrația de masă poate fi 

afectată dacă, de exemplu, unele dintre straturile de vopsea nu conțin plumb sau dacă s-a inclus un anumit substrat în 

probă, ceea ce în ambele cazuri ar fi au un efect de diluare. Din acest motiv, nu se poate face cu ușurință o conversie 

între cele două valori (US HUD, 2012: Anexa 1.3). 

Deși este posibil să nu existe date care să lege în mod specific o limită de 90 ppm a plumbului în vopsea cu 

rezultatele sănătății, există dovezi că controalele de reglementare privind conținutul de plumb al vopselei reduc 

conținutul de plumb în praf și reduc expunerea la plumb. În Statele Unite și Franța, casele mai vechi s-au dovedit a 

avea concentrații mai mari de plumb în praf decât casele mai noi construite după implementarea limitelor de 

reglementare a plumbului în vopsea. Gaitens și colab. (2009), de exemplu, au constatat că locuințele din Statele Unite 

construite după 1978, când limita privind conținutul de plumb al vopselei noi pentru uz rezidențial și de consum a fost 

stabilită la 600 ppm, avea o contaminare cu plumb semnificativ mai mică în praf decât locuințele construite înainte 

1978, când exista o limită voluntară de 10 000 ppm. Un studiu efectuat în Franța a investigat sursa de plumb din praful 

menajer și a constatat că doar în casele mai vechi vopseaua interioară a contaminat praful menajer. În casele mai noi, 

vopseaua nu a contribuit, deoarece conținutul de plumb din vopsea a fost scăzut (concentrația nu este precizată) 

(Lucas și colab., 2014). Un alt studiu efectuat în Franța în 2008-2009 a constatat că locuirea în locuințe construite 

înainte de 1949, când carbonatul de plumb de bază era încă utilizat pe scară largă, a fost asociat pozitiv cu o 

concentrație mai mare de plumb din sânge și efectul a fost mai puternic în prezența vopselei peeling sau renovare de 

lucru (Etchevers și colab., 2014). Există alte studii care au arătat că copiii care locuiesc în case mai noi decorate cu 

vopsea fără plumb adăugat au fost mai puțin susceptibili de a avea concentrații crescute de plumb în sânge (> 10 μg / 

dL) decât cei care locuiesc în case mai vechi cu vopsea cu plumb (Dixon și colab., 2009; McClure și colab., 2016). 

Ingerarea fulgilor de vopsea sau așchiilor, în special atunci când acest lucru se repetă, la fel ca la copiii cu pica, este o 

cale directă de expunere. În cazul în care studiile și rapoartele de caz au furnizat aceste informații, concentrațiile 

toxice de plumb din sânge au fost asociate cu concentrații de plumb în vopsea variind de la 1000 ppm la 122 000 ppm 

(Yaffe și colab., 1984; Mathee și colab., 2003; Tenenbein, 1990) sau mai puțin mai mult de 5000 ppm (Lavoie & 

Bailey, 2004). 

Unele îndrumări cu privire la ceea ce ar constitui o cantitate periculoasă de plumb în vopsea sunt furnizate de 

estimările Academiei Americane de Pediatrie a Comitetului pentru Pericole pentru Mediu, care au calculat conținutul 

de plumb al așchiilor de vopsea de 1 cm2 în funcție de concentrațiile diferite de plumb din vopsea. Pentru vopselele cu 

un conținut de plumb de 10 000 ppm, s-a estimat că un cip de vopsea de 1 cm2 conține între 65 μg și 650 μg de plumb, 

în funcție de numărul de straturi de vopsea (intervalul 1-10). Pentru o vopsea care conține 500 ppm de plumb, 

cantitatea de plumb din cipul de vopsea a fost estimată a fi între 3,2 μg și 32 μg (Academia Americană de Pediatrie, 

1972). Folosind același calcul, pentru o vopsea care conține 90 ppm de plumb, un cip de vopsea de 1 cm2 ar conține 

0,6 μg de plumb dacă ar exista un strat de vopsea și 6 μg dacă ar exista 10 straturi. 

Aceste cifre pot fi luate în considerare în contextul estimărilor de către Comitetul mixt FAO6 / OMS de 

experți în aditivi alimentari (JECFA) pentru expunerea alimentară la plumb. În analiza sa privind toxicitatea 

plumbului, JECFA a constatat că o expunere dietetică medie de 1,9 μg / kg greutate corporală pe zi la copii ar duce la 

pierderea a 3 puncte IQ la nivelul populației (JECFA, 2011). Deoarece aceste estimări se bazează pe date la nivel de 

populație, nu este posibil să se facă estimări precise ale impactului asupra sănătății pentru un singur copil. Cu toate 

acestea, în scop ilustrativ, dacă vopseaua ar conține 500 ppm, atunci un copil de 10 kg (vârsta aproximativă de 2 ani) 

ar depăși un aport de 1,9 μg / kg greutate corporală prin ingerarea a 6-7 așchii de vopsea monostrat pe zi. Dacă 

vopseaua ar conține 90 ppm de plumb, copilul ar trebui să ingereze aproximativ 31 de așchii de vopsea pe zi, ceea ce 

este mai puțin probabil să apară. Acest lucru demonstrează protecția mai mare oferită de o limită de 90 ppm. 

Un sprijin suplimentar pentru necesitatea de a minimiza conținutul de plumb al vopselei este oferit de evaluările 

recente ale plumbului ca contaminant alimentar. În 2011, după revizuirea datelor privind doza-răspuns pentru 

toxicitatea neurodezvoltării plumbului la copii și toxicitatea cardiovasculară la adulți, JECFA și-a retras valoarea 

admisibilă săptămânală tolerabilă provizorie pentru plumb pe motiv că nu a fost posibil să se stabilească o valoare de 

protecție a sănătății (JECFA , 2011). Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentară a ajuns la aceeași decizie 

(EFSA, 2010). Lipsa intervențiilor terapeutice care pot inversa efectele plumbului asupra dezvoltării cognitive și a 

altor rezultate de sănătate pe termen lung este, de asemenea, o considerație importantă (Dietrich și colab., 2004; 

USEPA, 2013; Academia Americană de Pediatrie, 2016). Aceste două constatări subliniază importanța prevenirii 

primare a expunerii la plumb, adică eliminarea sursei de expunere. 

Aplicarea dovezilor la o decizie politică privind vopseaua de plumb 

După cum sa menționat deja, majoritatea țărilor industrializate au început să adopte legi sau reglementări în 

anii 1970 și 1980 pentru a limita sever conținutul de plumb al vopselelor decorative, precum și vopselele și 

învelișurile utilizate în aplicații care ar putea contribui la expunerea copiilor la plumb. Pe măsură ce au crescut 

cunoștințele despre pericolele expunerii cronice la nivel scăzut la plumb și corelația dintre vopseaua de plumb și 
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expunerea la plumb, guvernele iau măsuri pentru a reduce limitele maxime ale conținutului de plumb în vopsele și alte 

acoperiri. 

Țările care au adoptat legi pentru a limita conținutul de plumb al vopselelor și acoperirilor similare au folosit 

în general una dintre cele două abordări de reglementare: fie pentru a limita utilizarea compușilor specifici de plumb 

în vopsele, așa cum se face în Uniunea Europeană, fie pentru a limita plumbul conținut în vopsea din toate sursele, așa 

cum se recomandă în Legea model și Ghidul pentru reglementarea vopselei cu plumb (UNEP, 2018). Ambele abordări 

pot limita cu succes conținutul de plumb în vopsea, dar în ambele cazuri, limitele legale ar trebui stabilite cât mai jos 

posibil pentru a proteja sănătatea, fiind în același timp fezabile din punct de vedere tehnic pentru producătorii de 

vopsele. 

Limita totală a 

plumbului de 90 ppm, 

recomandată în Legea model și 

îndrumare, este cea mai mică 

limită de plumb existentă 

pentru vopsele în țările din 

întreaga lume. Această limită a 

fost deja stabilită în mai multe 

țări pentru unele sau toate 

tipurile de vopsele și acoperiri; 

aceste țări includ Bangladesh, 

Camerun, Canada, China, 

Etiopia, India, Irak, Israel, 

Iordania, Kenya, Nepal, 

Filipine și Statele Unite 

(UNEP, 2019a). 

După cum sa explicat 

în secțiunea 10 de mai sus, 

vopselele pot fi formulate fără 

adăugarea de compuși de 

plumb, iar limita de 90 ppm 

este, prin urmare, fezabilă din 

punct de vedere tehnic. 

Studiile de piață care testează 

vopselele decorative pentru 

conținutul de plumb în 

numeroase țări au arătat că vopselele decorative fără ingrediente de plumb adăugate sunt disponibile și au un conținut 

de plumb sub 90 ppm. Vopselele anticorozive pot fi fabricate și cu un conținut de plumb sub 90 ppm (SCS Global 

Services, 2019). Rețineți că un conținut de plumb „zero” nu este posibil deoarece unele ingrediente, inclusiv materii 

prime din surse naturale precum argile și pigmenți naturali, pot fi contaminate cu o cantitate mică de plumb (NCPC 

Serbia, 2019). În cazul în care producătorii au avut grijă să obțină materii prime necontaminate sau cele care au doar 

urme de plumb, este posibil să se obțină un conținut de plumb semnificativ sub 90 ppm (UNEP, 2013). În schimb, 

vopselele cu ingrediente de plumb pot avea un conținut de plumb peste 100 000 ppm (O'Connor și colab., 2018; 

UNEP, 2013). 

Unele țări au stabilit limite de vopsea cu plumb la 100 ppm, 600 ppm sau mai mult (UNEP, 2019a). Unele țări 

aplică limite diferite vopselelor decorative, vopselelor industriale sau anumitor vopsele specializate. Discuția de mai 

sus sugerează că, cu cât este mai mică concentrația de plumb în vopsea, cu atât acest lucru protejează sănătatea umană. 

Oprirea adăugării de plumb la vopseaua decorativă este o prioritate, deoarece este vopseaua la care copiii sunt cel mai 

probabil expuși; cu toate acestea, copiii pot fi, de asemenea, expuși la vopsele industriale folosite pe echipamentele de 

joacă sau redirecționați spre uz casnic. Mai mult, toate grupele de vârstă ar trebui protejate de expunerea la plumb, 

inclusiv lucrătorii care fabrică, aplică sau îndepărtează vopsele. 

Limita de 90-ppm de plumb recomandată în Legea model și îndrumare oferă un obiectiv adecvat pentru toate 

tipurile de vopsea. Țările pot decide să adopte perioade de tranziție diferite pentru diferite categorii de vopsea pentru a 

oferi producătorilor un timp rezonabil pentru reformularea produselor lor. În Filipine, de exemplu, a fost permisă o 

perioadă de tranziție de trei ani pentru vopselele decorative și o tranziție de șase ani pentru vopselele industriale 

înainte de intrarea în vigoare a limitei de 90 ppm (Biroul de management de mediu, fără dată). Acest termen a fost 

acceptat și implementat cu succes de industria vopselei din Filipine. Dacă atingerea unei limite de 90 ppm nu este încă 

fezabilă pentru o anumită utilizare a specialității într-o perioadă de timp rezonabilă, guvernele sunt îndemnate să 

colaboreze cu părțile interesate pentru a discuta cum poate fi atinsă o limită scăzută de plumb. 
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12. Pași spre dezvoltarea unei legi de vopsea cu plumb 
În funcție de țară și de structura sa juridică și de cadrul și procedurile de reglementare, dezvoltarea unei legi 

eficiente a vopselei cu plumb poate fi un proces multisectorial, care implică ministerele sănătății, mediului și 

comerțului și economiei, agenții de standardizare, industria prelucrătoare a vopselei, societatea civilă organizații și 

public. Activitățile specifice și procesul juridic necesare vor varia de la o țară la alta, la fel ca și autoritatea 

responsabilă. 

Stabilirea unor limite armonizate regional privind conținutul de plumb în vopsele și alte acoperiri prin 

intermediul comunităților economice regionale, cum ar fi Comunitatea Economică a statelor din Africa de Vest, 

Comunitatea Africii de Est, Uniunea Economică Eurasiatică și altele, poate contribui, de asemenea, la promovarea 

implementării eficiente a legislațiile privind vopselele cu plumb la nivel național și reduce barierele comerciale dintre 

partenerii comerciali. 

Unii pași sugerați sunt prezentați mai jos pe baza experiențelor din țări care au stabilit sau sunt în curs de 

stabilire a legilor privind vopseaua cu plumb (UNEP, 2019c). 

A. Căutați implicarea părților interesate pentru a obține sprijin pentru o lege a vopselei de plumb 

1. Identificați ministerul sau ministerele guvernamentale relevante al căror acord trebuie obținut pentru a lua măsuri cu 

privire la legile vopselei cu plumb; aceste ministere vor fi cheia dezvoltării și aplicării unei legi noi sau revizuite a 

vopselei de plumb. În diferite țări, aceste ministere au inclus ministere ale sănătății, mediului și industriei, precum și 

legislatori cheie. 

2. Organizați întâlniri cu societățile civile cheie și părțile interesate din industrie. În diferite țări, aceste părți interesate 

au inclus asociații ale producătorilor de vopsele, cercetători și universități și grupuri de apărare a mediului. 

B. Elaborați legea vopselei de plumb 

1. Evaluează opțiunile pentru dezvoltarea unei legi de vopsea cu plumb: 

a. revizuirea cadrului de reglementare actual pentru a identifica autoritățile existente sau necesare pentru 

reglementarea vopselei cu plumb; 

b. decide care minister sau comitet legislativ va asigura conducerea pentru elaborarea unei legi. 
2. Desemnați agenția principală pentru redactarea limitărilor legale pentru vopseaua cu plumb. 

3.Facilitarea redactării legale: 

a. înființează un grup de coordonare a redactării, inclusiv agențiile guvernamentale relevante și părțile 

interesate, după caz; 

b. să ia în considerare materiale precum Legea model și Ghidul pentru reglementarea vopselei cu plumb ca 

elemente de intrare în proiectele de legi; 

c.să identifice sau să stabilească mecanisme de contribuție la acest grup de la părțile interesate cheie care au 

cunoștință din afara guvernului, inclusiv din industrie și societatea civilă. 

4. Elaborați proiectul de lege, inclusiv informații tehnice exacte, limite specifice privind plumbul în vopsea, autoritate 

și responsabilități ale agențiilor guvernamentale și dispoziții de aplicare eficiente. 

5. Efectuați un proces de revizuire public, după cum este necesar și adecvat, pe baza cadrului de dezvoltare a 

reglementărilor din țară. 

6. Promulgă legea. 

C. Conduceți conștientizarea pentru a promova dezvoltarea și implementarea legii vopselei cu plumb 
1.Identificați publicul (publicele) țintă adecvat (e) pentru sensibilizare, care ar putea include ministere guvernamentale 
relevante, public, profesioniști din domeniul sănătății și industrie. 

2.Efectuați o sensibilizare vizată. Subiectele pot include impactul negativ asupra sănătății și economic al plumbului, 

vopseaua cu plumb ca sursă de expunere, alternativele la ingredientele din plumb din vopsea și impactul pozitiv al 

legilor privind vopseaua de plumb asupra eliminării vopselei cu plumb. 

 

13. Instrumente și sfaturi sunt disponibile prin Lead Paint Alliance 
Lead Paint Alliance oferă materiale de îndrumare și instrumente pentru a ajuta țările să stabilească vopsea cu 

plumb legile și reunește experiența Alianței parteneri din diferite organizații, cu care vor colabora țări disponibile și 

fezabile pentru a sprijini țara activități de eliminare a vopselei cu plumb. Instrumente dezvoltate de Partenerii Lead 

Paint Alliance pentru a sprijini legile vopselei de plumb sunt enumerate în anexa la acest raport. Pentru a primi sfaturi 

de la Lead Paint Alliance, țările sunt invitate să identifice pașii și tehnica sfaturi de care au nevoie pentru a elabora 

legi de vopsea cu plumb și e-mail leadpaintlaws@un.org cu cererea lor. Lead Paint Alliance poate furniza următoarele 

tipuri de sfaturi sau informații, după cum sunt disponibile și fezabile. 

A. Angajamentul părților interesate pentru a obține sprijin pentru un lider legea vopselelor, inclusiv sfaturi 

pentru convocarea părților interesate întâlniri și ajutor la identificarea adecvată contactele cu părțile interesate din 

industria locală și societatea civilă. 

B. Elaborarea unei legi de vopsea cu plumb, inclusiv juridică analiza cadrului de reglementare al țării 
stabiliți autoritățile existente sau necesare pentru reglementare vopsea de plumb și recenzie și feedback despre un 

proiect de plumb legea vopselelor, furnizată prin e-mail sau telefon. 

mailto:leadpaintlaws@un.org


19  

C. Înțelegerea situației cu vopsea de plumb în țară, inclusiv furnizarea de informații tehnice 

privind reformularea sau datele disponibile de testare a vopselei pe conținut de plumb. 

D. Sensibilizarea pentru a promova dezvoltarea unui legea vopselei cu plumb, inclusiv furnizarea OMS 

existente informații despre impactul asupra sănătății al expunerii la plumb sau Lead Paint Alliance informații despre 

recomandat limită de reglementare a plumbului în vopsea, coordonare sau sfaturi 

pentru desfășurarea de evenimente de sensibilizare. 

 

14. Concluzii 
În ultimele decenii, s-au aflat multe despre toxicitatea plumbului, studiile realizate până în prezent nu reușind 

să identifice un prag sub care nu există efecte nocive asupra sănătății umane. În consecință, OMS a identificat plumbul 

ca fiind una dintre cele 10 substanțe chimice cu probleme majore de sănătate publică la nivel global (OMS, 2019b). 

Copiii mici și femeile însărcinate sunt cei mai vulnerabili la efectele toxice ale plumbului; cu toate acestea, toți 

oamenii pot fi afectați negativ de expunerea la plumb. Consecințele expunerii la plumb pot duce, de asemenea, la 

impacturi economice și sociale negative semnificative la nivelul populației. 

Vopseaua cu plumb este o sursă importantă de expunere, mai ales pentru copii, dar și profesional. Cu toate 

acestea, acest lucru se poate preveni în totalitate prin oprirea fabricării și vânzării unei astfel de vopsele. În timp ce 

pericolele vopselei cu plumb au fost recunoscute în urmă cu peste un secol, abia în ultimul deceniu a existat un real 

impuls internațional pentru a combate acest pericol. Acest lucru a condus la formarea Alianței Globale pentru 

Eliminarea Vopselei de Plumb pentru a promova și sprijini acțiunea țărilor în vederea dezvoltării legilor privind 

vopseaua de plumb. 

Deja 72 de state membre ale OMS (73 de state membre ale Organizației Națiunilor Unite) au arătat că este 

posibil să se pună în aplicare politici de restricționare a utilizării plumbului în vopsea (OMS 2019a; UNEP, 2019a). 

Multe companii de vopsele s-au reformulat deja sau s-au angajat să-și reformuleze vopselele (Curl, 2013; Ongking, 

2018). Prin urmare, eliminarea vopselei de plumb la nivel global este, prin urmare, complet posibilă și va produce atât 

beneficii individuale, cât și sociale pentru anii următori. 

Pentru guverne, reglementarea vopselei cu plumb este o măsură importantă de prevenire primară pentru a 

aborda o substanță chimică prioritară de sănătate publică. Dintr-o perspectivă strategică, această acțiune contribuie la 

integrarea prevenirii primare în gestionarea sănătoasă a substanțelor chimice. De asemenea, creează o oportunitate 

pentru sectoarele sănătății și mediului de a lucra împreună pentru a proteja sănătatea publică și pentru a păstra 

integritatea ecosistemelor. O astfel de activitate comună sprijină punerea în aplicare a foii de parcurs a OMS pentru 

produse chimice (OMS, 2017) și a abordării strategice a managementului internațional al produselor chimice (SAICM, 

fără dată). 
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Anexă. Instrumente și materiale pentru a sprijini dezvoltarea legilor pentru 

reglementarea vopselei cu plumb 
Partenerii Lead Paint Alliance au dezvoltat o serie de resurse și instrumente de informare pentru a sprijini 

sensibilizarea cu privire la vopseaua cu plumb și dezvoltarea legilor vopselei cu plumb, care sunt enumerate mai jos. 

Multe dintre acestea sunt disponibile în mai multe limbi. 

Sensibilizarea 

Pachetul internațional de resurse și campania internațională pentru prevenirea otrăvirii cu plumb 
Această pagină web oferă acces la materiale în limba engleză și linkuri către pagini web ale campaniilor în arabă, 

chineză, franceză, rusă și spaniolă. 

https://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/ 

Plumb infografice 

Aceste infografii pot fi utilizate cu rețelele sociale și evidențiază sursele de expunere la plumb și efectele asupra 

sănătății. 

Arabic: https://www.who.int/phe/infographics/lead/ar/ 

Chinese: https://www.who.int/phe/infographics/lead/zh/ 

English: https://www.who.int/phe/infographics/lead/en/ 

French: https://www.who.int/phe/infographics/lead/fr/ 

Russian: https://www.who.int/phe/infographics/lead/ru/ 

Spanish: https://www.who.int/phe/infographics/lead/es/ 

Scurt videoclip: patru lucruri pe care ar trebui să le știți despre plumb 

Această animație video de 2 minute explică de ce plumbul și, în special, vopseaua de plumb sunt dăunătoare 

copiilor și necesitatea ca țările să ia măsuri pentru a opri această sursă de expunere. 

English: https://youtu.be/GTcZEAyxhDo 

French: https://youtu.be/tXkDmu7AJec 

Russian: https://youtu.be/8vBQ78K3H9A 

Spanish: https://youtu.be/v-HGfjJthH8 

Fișă informativă a OMS: otrăvire cu plumb și sănătate 

Această fișă informativă descrie impactul plumbului asupra sănătății și necesitatea de a lua măsuri pentru a 

preveni expunerea la plumb. Această legătură web este versiunea în limba engleză și există linkuri către foaia 
informativă în arabă, chineză, franceză, rusă și spaniolă. 

https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health 

Dezvoltarea unei legi de vopsea cu plumb 
Legea model și îndrumări pentru reglementarea vopselei cu plumb (UNEP, 2018) 

O resursă pentru a ajuta țările să stabilească noi legi sau să modifice legile existente, pentru a limita conținutul de 

plumb din vopsele. Acesta include un model de limbaj juridic și îndrumări detaliate cu elemente cheie ale cerințelor 

legale eficiente și aplicabile, bazate pe cele mai bune abordări găsite în prezent în legile privind vopseaua de plumb 

din întreaga lume. Disponibil în arabă, chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă. 

https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint. 
 

Observatorul Global al Sănătății al OMS: Reglementări și controale asupra vopselei cu plumb (site web) 
O hartă interactivă care arată starea legilor vopselei de plumb din întreaga lume. 
https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/ 

 

Actualizare privind starea globală a limitelor legale privind plumbul în vopsea (UNEP, 2019a) 

Un raport care descrie starea legilor vopselei cu plumb în țări începând din octombrie 2018. 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30110/2019_Global_Update.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
 

Set de instrumente pentru stabilirea legilor pentru eliminarea vopselei cu plumb (site web) 

O colecție de materiale pentru advocacy și suport tehnic pentru eliminarea vopselei cu plumb. 

https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint 
 

Pași către legi (UNEP, 2019b) 

O fișă informativă care prezintă pași care au fost de ajutor în țările care au adoptat legi. Pașii nu sunt neapărat 

secvențiali sau necesari în fiecare țară. Disponibil în chineză, engleză, franceză, rusă și spaniolă. 

http://www.who.int/ipcs/lead_campaign/en/
http://www.who.int/phe/infographics/lead/ar/
http://www.who.int/phe/infographics/lead/zh/
http://www.who.int/phe/infographics/lead/en/
http://www.who.int/phe/infographics/lead/fr/
http://www.who.int/phe/infographics/lead/ru/
http://www.who.int/phe/infographics/lead/es/
http://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/lead-poisoning-and-health
https://www.unenvironment.org/resources/publication/model-law-and-guidance-regulating-lead-paint
https://www.who.int/gho/phe/chemical_safety/lead_paint_regulations/en/
https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/30110/2019_Global_Update.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.unenvironment.org/toolkit-establishing-laws-eliminate-lead-paint
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Proiectul GEF UNEP SAICM - Componenta Lead in Paint (site web) 

Materiale din atelierele regionale de vopsea cu plumb și alte activități de proiect ale componentei proiectului GEF 

privind plumbul în vopsea, care lucrează cu guvernele pentru a sprijini dezvoltarea legilor vopselei cu plumb și a 

IMM-urilor pentru a promova eliminarea treptată a utilizării aditivilor de plumb. 

http://www.saicm.org/Implementation/GEFProject/LeadinPaintComponent/tabid/7801/language/en-US/Default.aspx 

Informații tehnice 
Scurt ghid pentru metodele analitice de măsurare a plumbului în vopsea (OMS, în presă) 

Prezintă diferitele metode disponibile pentru măsurarea plumbului în vopseaua existentă și vopseaua nouă. Disponibil 

în chineză, engleză, franceză și spaniolă. 

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/en/ 
 

Scurt ghid pentru metodele analitice de măsurare a plumbului în sânge (OMS, în presă) 

Prezintă diferitele metode disponibile pentru măsurarea plumbului în sânge pentru a evalua expunerea la plumb. 

Disponibil în chineză, engleză, franceză și spaniolă de pe această pagină web: 

https://www.who.int/ipcs/assessment/public_health/lead/en/ 
 

Niveluri de plumb în vopsea din întreaga lume (site web) 

Această hartă, publicată de Rețeaua internațională de eliminare a poluării, rezumă rezultatele studiilor de vopsea 

efectuate din 2009. 

https://ipen.org/projects/eliminating-lead-paint/lead-levels-paint-around-world 
 

Costurile economice ale expunerii la plumb în copilărie în țările cu venituri mici și medii (site web) 

Acest site web oferă estimări ale costurilor economice legate de expunerea la plumb din copilărie în țările cu venituri 

mici și medii, pe baza cercetărilor și modelării de către Divizia de Pediatrie a Mediului de la Universitatea New York, 

Statele Unite ale Americii. 

https://med.nyu.edu/departments-institutes/pediatrics/divisions/environmental-pediatrics/research/policy- 

initiatives/economic-costs-childhood-lead-exposure-low-middle-income-countries 
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