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belgiană, privind antimoniul din sticlele din plastic

1. Rezumatul petiției

Petiționara susține faptul că apa și celelalte băuturi din sticlele din plastic (PET-uri) pot fi 
contaminate cu substanța antimoniu. Simptomele intoxicației cu antimoniu sunt asemănătoare 
celor survenite în cazul intoxicației cu arsenic. Potrivit petiționarei, sănătatea publică este în 
pericol, întrucât nu există un control sau o legislație la nivel european. Petiționara solicită 
încetarea imediată a distribuției de apă și de băuturi în sticle din PET.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 13 iunie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 august 2012

Trioxidul de antimoniu se folosește ca aditiv și inițiator în fabricarea sticlelor din plastic PET1

și a altor polimeri, cu un procent maxim de 0,035 % (exprimat în antimoniu). Regulamentul 
privind plasticul (UE) nr. 10/20112 autorizează utilizarea substanței în materialele de plastic 
care intră în contact cu alimentele, inclusiv sticlele pentru băuturi, cu condiția ca antimoniul 
să nu fie transferat în alimente într-o cantitate care să depășească 0,04 mg pe kilogram de 
alimente.

                                               
1 Polietilenă tereftalată.
2 Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic 
destinate să vină în contact cu produsele alimentare, JO L 12, 15.1.2011, p. 1. 
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Autorizarea se bazează pe o evaluare a Autorității europene pentru siguranță alimentară 
publicat în 20041. Limita stabilită pentru migrarea din materialele care vin în contact cu 
alimentele rezultă din doza zilnică tolerabilă de 0,006 mg de antimoniu pe kg de greutate 
corporală pe zi (sau 0,36 mg antimoniu/persoană/zi) stabilită de OMS2.  Limita garantează că 
expunerea la antimoniu prin intermediul materialelor de plastic care vin în contact cu 
alimentele nu depășește 10% din doza zilnică tolerabilă.

Statele membre au competența de a aplica aceste limite stabilite în legislația privind plasticul 
și să îndepărteze de pe piața sticlele de plastic care prezintă un conținut de antimoniu mai 
mare de 0,04 mg pe kg de alimente. 

Concluzii

Comisia concluzionează că legislația în vigoare acoperă în mod corespunzător riscurile pentru 
sănătate legate de antimoniu din sticlele de plastic destinate băuturilor. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf.
2 Proiectul OMS privind orientările referitoare la apa potabilă, a treia ediție, 2003.


