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με το αντιμόνιο στις πλαστικές φιάλες

1. Περίληψη της αναφοράς

Η αναφέρουσα υποστηρίζει ότι το νερό και άλλα πόσιμα υγρά σε πλαστικές φιάλες (PET) 
μπορεί να μολυνθούν από την ουσία αντιμόνιο. Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης από 
αντιμόνιο μοιάζουν με εκείνα της δηλητηρίασης από αρσενικό. Σύμφωνα με την 
αναφέρουσα, υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία, διότι δεν υπάρχει ευρωπαϊκός έλεγχος ή 
κανονισμός. Η αναφέρουσα ζητεί να μπει άμεσα τέλος στη διανομή νερού και πόσιμων 
υγρών σε φιάλες PET.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 13 Ιουνίου 2012. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Αυγούστου 2012

Το τριοξείδιο του αντιμονίου χρησιμοποιείται ως πρόσθετη ουσία ή καταλύτης έναρξης για 
την κατασκευή PET1 και άλλων πολυμερών, με μέγιστη περιεκτικότητα 0,035% (ως 
αντιμόνιο). Ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/20112 για τα πλαστικά επιτρέπει τη χρήση της ουσίας 
για πλαστικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των φιαλών 
ποτών, υπό τον περιορισμό ότι το αντιμόνιο δεν επιτρέπεται να μεταφέρεται στα τρόφιμα σε 
ποσοστό άνω των 0,04 mg ανά κιλό τροφίμων.

                                               
1 Τετραφθαλικό πολυαιθυλένιο
2 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2011 για τα πλαστικά υλικά και 
αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ΕΕ L 12, 15.1.2011, σελ. 1.
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Η έγκριση βασίζεται σε αξιολόγηση που δημοσίευσε το 2004 η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια Τροφίμων1. Το όριο για τη μετανάστευση από  υλικά που έρχονται σε επαφή με 
τρόφιμα ορίζεται σύμφωνα με την ανεκτή ημερήσια πρόσληψη του 0,006 mg αντιμονίου ανά 
κιλό σωματικού βάρους ημερησίως (ή 0,36 mg αντιμόνιο/άτομο/ημέρα), την οποία έχει 
καταθέσει η ΠΟΥ2. Το όριο εξασφαλίζει ότι η έκθεση σε αντιμόνιο μέσω πλαστικών υλικών 
που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα δεν υπερβαίνει το 10% της ανεκτής ημερήσιας 
πρόσληψης.

Τα κράτη μέλη έχουν το δικαίωμα να ενισχύσουν τα όρια που προβλέπει η νομοθεσία για τα 
πλαστικά και να αποσύρουν από την αγορά τις πλαστικές φιάλες που οφείλονται για την 
περιεκτικότητα άνω των 0,04 mg ανά κιλό τροφίμων.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή συμπεραίνει ότι η ισχύουσα νομοθεσία καλύπτει επαρκώς τους κινδύνους για την 
υγεία λόγω αντιμονίου σε πλαστικές φιάλες ποτών.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf.
2 σχέδιο κατευθυντήριων οδηγιών της ΠΟΥ για το πόσιμο νερό, 3η έκδοση, 2003.


