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Komisja Petycji
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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0189/2012, którą złożyła Brigitte Verhauwaert (Belgia) w sprawie 
antymonu w butelkach plastikowych

1. Streszczenie petycji

Składająca petycję twierdzi, że woda i inne napoje przechowywane w butelkach plastikowych 
(PET) mogą zostać skażone antymonem. Objawy zatrucia antymonem przypominają objawy 
zatrucia arszenikiem. Zdaniem składającej petycję zdrowie publiczne jest zagrożone 
z powodu braku kontroli lub przepisów na szczeblu europejskim. Składająca petycję apeluje 
o natychmiastowe zaprzestanie dystrybucji wody i innych napojów w butelkach PET.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 13 czerwca 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Tritlenek antymonu jest wykorzystywany jako dodatek i środek inicjujący przy produkcji 
butelek PET1 oraz innych polimerów w maksymalnej ilości 0,035% (w przeliczeniu na 
antymon). Na mocy rozporządzenia w sprawie tworzyw sztucznych (WE) nr 10/20112

dozwolone jest użycie tej substancji w tworzywach sztucznych mających kontakt z żywnością 
(włączając butelki na napoje), pod warunkiem że antymon nie zostanie przeniesiony do 
pożywienia w ilości przekraczającej 0,04 mg na kilogram pożywienia.

                                               
1 Politereftalan etylenu 
2 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów 
sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Dz. U. L 12,15. 01.2012, s. 1
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Podstawą do wydania takiego zezwolenia była opinia Europejskiego Urzędu 
ds. Bezpieczeństwa Żywności opublikowana w 2004 r.1. Wartość maksymalna ustalona dla 
materiałów pozostających w kontakcie z żywnością została wyprowadzona na podstawie 
ustalonego przez WHO tolerowanego dziennego spożycia antymonu, które wynosi 0,006 mg
na kilogram masy ciała na dzień (lub 0,36 mg antymonu/osobę/dzień)2. Ustalenie powyższej 
wartości maksymalnej ma na celu zagwarantowanie, że ekspozycja na antymon za 
pośrednictwem tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością nie przekroczy 
10% jego tolerowanego dziennego spożycia.

Państwa członkowskie mają prawo egzekwować obowiązek przestrzegania wartości 
maksymalnych, które są określone w przepisach dotyczących tworzyw sztucznych, oraz 
wycofywać z rynku butelki z tworzyw sztucznych, w przypadku których zawartość antymonu 
wynosi ponad 0,04 mg na kilogram pożywienia. 

Podsumowanie

Komisja stwierdza, że istniejące ustawodawstwo w odpowiedni sposób zabezpiecza przed 
niebezpieczeństwami związanymi z zawartością antymonu w butelkach na napoje z tworzyw 
sztucznych. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/fr/efsajournal/doc/1149.pdf.
2 Projekt wytycznych WHO dotyczących wody pitnej, trzecia edycja, 2003 r.


