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Temats: Lūgumraksts Nr. 0189/2012, ko iesniedza Beļģijas valstspiederīgā Brigitte 
Verhauwaert, par antimonu plastmasas pudelēs

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzēja apgalvo, ka ūdens un citi dzērieni plastmasas (PET) pudelēs var tikt 
saindēti ar antimonu. Saindēšanās ar antimonu simptomi ir līdzīgi saindēšanās ar arsēnu 
simptomiem. Pēc lūgumraksta iesniedzējas domām, sabiedrības veselība ir apdraudēta, jo 
Eiropas mērogā netiek veikta kontrole, kā arī nav pieņemti tiesību akti. Lūgumraksta 
iesniedzēja aicina nekavējoties beigt ūdens un dzērienu izplatīšanu PET pudelēs.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 13. jūnijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2012. gada 30. augustā

Antimona trioksīdu izmanto kā piedevu un katalizatoru PET1 un citu polimēru ražošanā, un tā 
maksimālais procentuālais sastāvs ir 0,035 % (aprēķināts kā antimons). Ar Regulu (ES) 
Nr. 10/20112 par plastmasas materiāliem ir atļauta šīs vielas izmantošana plastmasas 
materiālos, kas ir saskarē ar pārtiku, tostarp dzērienu pudelēs, nosakot ierobežojumu, ka 
antimona iekļūšana pārtikā nepārsniedz 0,04 mg uz kilogramu pārtikas.

                                               
1 Polietilēnterftalāts.
2 Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regula (EU) Nr. 10/2011par materiāliem un izstrādājumiem, kas paredzēti 
saskarei ar pārtikas produktiem, OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.
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Atļaujas pamatā ir Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 2004. gadā publicētais novērtējums1. 
Migrācijas robeža, kas var izdalīties no materiāliem un izstrādājumiem, kas ir saskarē ar 
pārtiku, ir atvasināta no PVO noteiktās pieļaujamās antimona dienas devas 0,006 mg apmērā 
dienā uz vienu kg cilvēka masas (vai 0,36 mg antimona uz personu dienā). Ar šo robežu 
nodrošina to, ka antimona iedarbība ar materiālu starpniecību, kas ir saskarē ar pārtiku, 
nepārsniedz 10 % no pieļaujamās dienas devas.

Dalībvalstīm ir pilnvaras ieviest robežas, kas noteiktas ar tiesību aktiem par plastmasas 
materiāliem, un izņemt no tirgus plastmasas pudeles, kurās antimona saturs pārsniedz 0,04 mg 
uz kilogramu pārtikas. 

Secinājums

Komisija secina, ka spēkā esošie tiesību akti atbilstoši reglamentē jautājumus, kas saistīti ar 
antimonu saturošu dzērieniem paredzētu plastmasas pudeļu izraisītu veselības apdraudējumu.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf.


