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Suġġett: Petizzjoni 0189/2012, imressqa minn Brigitte Verhauwaert, ta’ ċittadinanza 
Belġjana, dwar l-antimonju fil-fliexken tal-plastik

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonanta tgħid li l-ilma u xarbiet oħra fil-fliexken tal-plastik (PET) jistgħu jiġu 
kkontaminati mis-sustanza antimonju. Is-sintomi ta' avvelenament bl-antimonju jixbħu lil 
dawk ta’ avvenelament bl-arseniku. Skont il-petizzjonanta, is-saħħa pubblika qiegħda fil-
periklu minħabba li ma hemm l-ebda kontroll jew leġiżlazzjoni Ewropea. Il-petizzjonanta 
ssejjaħ għat-tmiem immedjat tad-distribuzzjoni tal-ilma u xarbiet fil-fliexken tal-PET.

2. Ammissibilità

Tiġi ddikjarata ammissibbli fit-13 ta’ Ġunju 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti 
informazzjoni skont l-Artikolu 202(6).

3. Risposta tal-Kummissjoni li waslet fit-30 ta' Awwissu 2012.

It-triossidu tal-Antimonju jintuża bħala addittiv u inizjatur fil-manifattura tal-PET1 u ta' 
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polimeri, b'perċentwali massima ta' 0.035% (espressa bħala antimonju). Ir-Regolament dwar 
il-Plastiks (UE) Nru. 10/20111 jawtorizza l-użu ta' din is-sustanza fil-materjali tal-plastik li 
jiġu f'kuntatt mal-ikel inkluż fliexken tax-xorb soġġett għar-restrizzjoni li antimonju ma 
għandux jiġi trasferit fl-ikel f'ammonti li jaqbżu l-0.04mg għal kull kilo ta' ikel.

L-awtorizzazzjoni tissejjes fuq evalwazzjoni mill-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel2. 
Il-limitu stipulat għall-migrazzjoni minn materjali tal-plastik li jiġu f'kuntatt mal-ikel ġej minn 
doża tollerabbli ta' kuljum ta' 0.006mg ta' antimonju għal kull kilo ta' piż tal-ġisem għal kull 
ġurnata (jew 0.36 mg ta' antimonju/għal kull persuna/ għal kull ġurnata) stipulata mid-WHO3. 
Il-limitu jiżgura li l-espożizzjoni għall-antimonju permezz ta' materjali tal-plastik li jiġu 
f'kuntatt mal-ikel ma taqbiżsx l-10% tad-doża tollerabbli ta' kuljum.

L-Istati Membri għandhom is-setgħa li jinforzaw il-limiti stipulati fil-leġiżlazzjoni dwar il-
plastiks u li jneħħu fliexken tal-plastikk mis-suq li jkollhom kontenut ta' antimonju akbar 
minn 0.04mg għal kull kilo ta' ikel. 

Konklużjoni

Il-Kummissjoni tikkonkludi li l-leġiżlazzjoni attwali tkopri b'mod adegwat ir-riskji għas-
saħħa mill-antimonju fi fliexken tax-xorb tal-plastik. 

                                                                                                                                                  

1 Polietilentereftalat .
1 Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru. 10/2011 tal-14 ta' Jannar 2011 dwar materjali u oġġetti tal-plastik 
maħsuba li jiġu f’kuntatt mal-ikel, ĠU L 12, 15.1.2011, p.1.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf.
3 Abbozz ta' linji gwida ta' WHO dwar l-ilma tax-xorb, it-Tielet edizzjoni, 2003.


