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1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėja teigia, kad laikant vandenį ir kitus gėrimus plastiko (PET) buteliuose 
atsiranda rizika, kad šie gėrimai bus užteršti stibiu. Apsinuodijimo stibiu simptomai panašūs į 
apsinuodijimo arsenu. Pasak peticijos pateikėjos, kyla pavojus gyventojų sveikatai, nes nėra 
kontrolės Europos mastu ar ES teisės aktų. Peticijos pateikėja prašo nedelsiant nutraukti 
vandens ir kitų gėrimų platinimą PET buteliuose.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. birželio 13 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2012 m. rugpjūčio 30 d.

„Stibio trioksidas naudojamas kaip priedas  ir reakcijos iniciatorius gaminant PET1 ir kitus 
polimerus, jo leistinas kiekis yra 0,035 % (išreikštas kaip stibis). Pagal plastiką 
reglamentuojantį Reglamentą (ES) Nr. 10/20112 leidžiama naudoti medžiagas iš plastiko 
pagamintose su maistu besiliečiančiose medžiagose, įskaitant gėrimų butelius, jei laikomasi 
apribojimo, pagal kurį draudžiama, kad stibio kiekis, patenkantis į maistą, viršytų 0,04 mg 
vienam maisto kilogramui.

                                               
1 Polietileno tereftalatas.
2 2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų 
liestis su maisto produktais, OL L 12, 2011 1 15, p. 1.
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Leidimas pagrįstas vertinimu, kurį atliko Europos maisto saugos tarnyba ir paskelbė 2004 m.1

Ribos, nustatytos su maistu besiliečiančių medžiagų patekimui į maistą, apskaičiuotos pagal 
leistiną paros normą, kuri lygi 0,006 mg stibio kūno svorio kilogramui per parą (arba 0,36 mg 
stibio vienam asmeniui per parą) ir kurią nustatė PSO2. Pagal šią ribą užtikrinama, kad stibio, 
patenkančio į maistą iš plastikinių su maistu besiliečiančių medžiagų, kiekis neviršytų 10 % 
leistinos paros normos.

Valstybės narės turi įgaliojimus taikyti ribas, nustatytas plastiką reglamentuojančiuose teisės 
aktuose, ir pašalinti iš rinkos plastiko butelius, dėl kurių stibio kiekis maiste didesnis nei 
0,04 mg maisto kilogramui. 

Išvada

Komisija daro išvadą, kad galiojančiais teisės aktais tinkamai reguliuojama rizika sveikatai, 
galima dėl stibio, esančio plastiko buteliuose, kuriuose laikomi gėrimai.“

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf.
2 PPO geriamo vandens gairių projektas, 3-as leidimas, 2003 m.


