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Proposta de resolução 

N.º 32 

 

Proposta de resolução Alteração 

 

32. Congratula-se com o facto de a 

Comissão, na sequência do recente parecer 

da EFSA, ter finalmente anunciado o seu 

plano para introduzir um limite de 

migração de 0,05 mg/kg aplicável ao BPA 

para as embalagens e recipientes de 

plástico, bem como para os vernizes e 

revestimentos utilizados nos recipientes de 

metal; considera tratar-se de uma 

melhoria comparativamente ao limite de 

migração em vigor de 0,6 mg/kg aplicável 

ao BPA no plástico; lamenta que – devido 

à ausência de medidas específicas – não 

haja limites de migração correspondentes 

aplicáveis a todos os materiais destinados 

a entrar em contacto com os alimentos; 

32. Assinala o facto de a Comissão, na 

sequência do recente parecer da EFSA, ter 

finalmente anunciado o seu plano para 

introduzir um limite de migração de 0,05 

mg/kg aplicável ao BPA para as 

embalagens e recipientes de plástico, bem 

como para os vernizes e revestimentos 

utilizados nos recipientes de metal; 

considerando, no entanto, que as 

múltiplas reavaliações da EFSA na última 

década não permitiram fazer eficazmente 

face a todos os problemas de saúde e que 

a EFSA irá novamente reavaliar1, em 

2017, os perigos do BPA, após a 

publicação de um relatório que alerta 

para o facto de a atual dose diária 

tolerável (DDT) não proteger os fetos ou 

bebés dos efeitos do BPA no sistema 

imunitário e recomenda que se aconselhe 

os consumidores a reduzir a sua 

exposição ao BPA dos géneros 

alimentícios e de outras fontes, solicita a 

proibição da utilização do BPA em todos 

os materiais destinados a entrar em 

contacto com os alimentos; 

_________________ 

1https://www.efsa.europa.eu/en/press/news/160426a

?utm_content=hl&utm_source=EFSA+Newsletters

&utm_campaign=3bd764133f-

HL_20160428&utm_medium=email&utm_term=0_

7ea646dd1d-3bd764133f-63626997 
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