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Tárgy: A Brigitte Verhauwaert belga állampolgár által benyújtott 0189/2012. számú 
petíció a műanyag palackokban található antimóniumról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának állítása szerint a műanyag (PET) palackokban tárolt vizek és más 
italok antimonnal szennyeződhetnek. Az antimonmérgezés tünetei hasonlóak az 
arzénmérgezéséhez. A petíció benyújtója szerint az európai szintű ellenőrzés, illetve 
jogszabályok hiánya miatt népegészségügyi kockázat áll fenn. A petíció benyújtója a vizek és 
italok műanyag (PET) palackokban történő forgalmazásának azonnali beszüntetésére szólít 
fel.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. június 13. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2012. augusztus 30.

Az antimon-trioxidot legfeljebb 0,035%-os arányban (antimonban kifejezve) adalékanyagként 
és reakcióindítóként használják a műanyag (PET1) palackok és más polimerek előállítása 
során. Az anyag élelmiszerekkel érintkező műanyagokban, köztük az üdítőitalos palackok
anyagában való használatát a műanyagokról szóló 10/2011/EU rendelet2 engedélyezi azzal a 

                                               
1 polietilén-tereftalát
2 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló, 2011. 
január 14-i 10/2011/EU bizottsági rendelet, HL L 12., 2011.1.15., 1. o.
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megszorítással, hogy az adott élelmiszerbe kilogrammonként 0,04 mg-nál több nem kerülhet 
át az antimonból.

Az engedélyezés az Európai Élelmiszer-biztonsági Hatóság által 2004-ben közzétett 
értékelésen1 alapul. Az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokból való kioldódás 
határértékét a WHO2 által megállapított 0.006 mg antimon / testtömegkilogramm / nap (vagy 
0,35 mg antimon / személy / nap) megengedhető napi beviteli szint alapján szabták meg. A 
határérték biztosítja, hogy az élelmiszerekkel érintkező műanyagok révén az antimon 
expozíció nem lépi túl a megengedhető napi beviteli szint 10%-át.

A tagállamoknak megvan a hatáskörük a műanyagokról szóló jogszabályban meghatározott 
határértékek betartatására, valamint az olyan műanyag palackok piacról való kivonására, 
amelyek miatt az adott élelmiszerbe kilogrammonként 0,04 mg-nál több antimon kerül. 

Következtetés

A Bizottság azzal zárja le az ügyet, hogy a hatályos jogszabály megfelelően kezeli a műanyag 
üdítős üvegekben lévő antimonból származó egészségügyi kockázatokat. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf.
2 A WHO ivóvízre vonatkozó iránymutatás-tervezete, 3. kiadás, 2003


