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ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

30.1.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0861/2012 внесена от Ewgeni Dimke, с германско гражданство, 
относно забраната на бисфенол А

1. Резюме на петицията

Вносителят е убеден, че бисфенол А, притежаващ хормоноподобни свойства, е опасно 
вещество. Въпреки това бисфенол А бива използван в редица пластмасови опаковки. 
От 1 юни 2010 г. е забранено бебешките бутилки, продавани в ЕС, да съдържат 
бисфенол А (BPA). Вносителят посочва, че Европейският орган за безопасност на 
храните (ЕОБХ) действа прекалено бавно по отношение на въвеждането на пълна 
забрана на ВРА в материала на опаковките, използвани за хранителни стоки. Моли за 
бързо въвеждане на такава пълна забрана.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 5 ноември 2012 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 януари 2013 г.

Понастоящем използването на веществото бисфенол А е разрешено на равнището а ЕС 
за употреба като мономер в материали от пластмаса, предназначени за контакт с 
храни1. Пренасянето на веществото е ограничено до 0,6 mg на килограм храна на 
основата на приемливата дневна доза (ПДД), определена на 0,05 mg на килограм 
телесно тегло от Европейския орган по безопасност на храните (ЕОБХ) през 2006 г.2 и 

                                               
1 Регламент (ЕС) № 10/2011 на Комисията от 14 януари 2011 г. относно материалите и предметите от 
пластмаси, предназначени за контакт с храни, ОВ L 12, 15.1.2011 г., стр. 1.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/428.htm.
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потвърдена през 2010 г.1

Макар че през 2010 г. ЕОБХ потвърди ПДД за всички части от населението, той също
така посочи съществуващата известна несигурност, породена от разполагаемите данни. 
Тъй като остава неясно дали тази несигурност се отнася за здравето на човека, тя не е 
достатъчна, за да се постави под въпрос приложимостта на приемливата дневна доза. 
Тъй като несигурността е свързана с крайните точки, отнасящи се за фазата на 
разработване, и тъй като становището от 2006 г. посочва децата като група, изложена в 
най-голяма степен на бисфенол А, Комисията реши, че има основание да приложи 
принципа на предпазливост по отношение на децата, и забрани използването на 
бисфенол А при производството на бутилки за хранене на бебета от март 2011 г. и 
пускането на пазара на такива бутилки от 1 юни 2011 г. Наличните научни данни не 
оправдават прилагането на томи принцип на предпазливост извън това приложно поле. 
Настоящата експозиция на населението и далеч под приемливата дневна доза.

След 2010 г. се получиха данни от нови изследвания. Понастоящем ЕОБХ извършват 
оценка на тези изследвания по отношение на това, дали те предоставят информация, 
която би наложила преразглеждането на ПДД или нейната отмяна. ЕОБХ предвижда 
публикуване на своето становище през май 2013 г. Комисията ще преразгледа 
настоящото разрешение за използване на бисфенол А в материали от пластмаса, 
предназначени за контакт с храни, с оглед на това становище. Когато бъде публикувано 
становището на ЕОБХ, Комисията също така ще реши дали е необходимо ограничаване 
на други материали, предназначени за контакт с храни, като например покритията на 
металните консервни кутии с цел да се избегне рискът за здравето на потребителите. В 
своето решение Комисията също така ще вземе предвид наличието на безопасни 
алтернативи за настоящата употреба на бисфенол А.

Заключение
Когато бъде публикувано становището на Европейския орган по безопасност на 
храните относно преоценката на бисфенол А, Комисията ще реши дали и какви мерки е 
необходимо да се предприемат, за да се избегне рискът за потребителите от употребата 
му в материали, предназначени за контакт с храни.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1829.htm.


