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1. Sammendrag

Andrageren er overbevist om, at bisphenol A, som har hormonlignende egenskaber, er et 
farligt stof. Alligevel anvendes bisphenol A i mange plastikemballager. Siden 1. juni 2010 må 
babysutteflasker, der sælges i EU, ikke indeholde bisphenol A (BPA). Andrageren mener, at 
Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) reagerer alt for langsomt med hensyn 
til indførelsen af et totalt forbud mod BPA i emballagematerialer til fødevarer. Han anmoder 
om, at der snarest indføres et sådant totalforbud.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 5. november 2012). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. januar 2013

Stoffet bisphenol A er på nuværende tidspunkt tilladt på EU-niveau til anvendelse som 
monomer i plastmateriale, der kommer i kontakt med fødevarer1. Afgivelsen af stoffet er 
begrænset til 0,6 mg pr. kilogram føde baseret på et tolerabelt dagligt indtag (TDI) sat til 0,05 
mg pr. kilogram kropsvægt, der blev fastsat af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet 
(EFSA) i 20062 og bekræftet i 20101.

                                               
1 Kommissionens forordning (EF) nr. 10/2011 af 14. januar 2011 om plastmaterialer og -genstande bestemt til 
kontakt med fødevarer, EUT L 12 af 15.1.2011, s. 1.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/428.htm.
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Selv om EFSA i 2010 bekræftede den gældende TDI for alle dele af befolkningen, henviste 
autoriteten også til visse eksisterende usikkerhedsmomenter, som de foreliggende data havde 
givet anledning til. Eftersom det endnu ikke er afklaret, hvorvidt disse usikkerhedsmomenter 
har relevans for menneskers sundhed, udgjorde de ikke et tilstrækkeligt grundlag til at sætte 
spørgsmålstegn ved anvendeligheden af det fastsatte TDI. Idet usikkerhedsmomenterne 
vedrørte de ækvivalenspunkter, der var relevante i forbindelse med udviklingsfasen, og idet 
udtalelsen fra 2006 anførte, at babyer udgjorde den gruppe, der var mest udsat for bisphenol 
A, besluttede Kommissionen, at der var belæg for at gøre forsigtighedsprincippet gældende, 
for så vidt angik babyer, og forbød således anvendelsen af bisphenol A i fremstillingen af 
sutteflasker til babyer fra og med marts 2011 og for markedsføring af sådanne sutteflasker fra 
og med 1. juni 2011. De foreliggende videnskabelige data gav ikke belæg for at anvende 
forsigtighedsprincippet i mere udvidet omfang end dette. Befolkningens nuværende 
eksponering ligger langt under TDI.

Siden 2010 er der fremkommet yderligere undersøgelser. EFSA gennemgår i øjeblikket disse 
undersøgelser for at vurdere, om de fremlægger yderligere oplysninger, der kan 
nødvendiggøre en revision eller ophævelse af TDI. EFSA forventer at fremkomme med sin 
udtalelse til maj 2013. Kommissionen vil på baggrund af denne udtalelse gennemgå den 
nugældende tilladelse til brug af bisphenol A i plastmateriale, der er i kontakt med fødevarer. 
Så snart EFSA’s udtalelse foreligger, vil Kommissionen også træffe afgørelse om, hvorvidt 
det tillige er nødvendigt med restriktioner på andre fødevarekontaktmaterialer såsom 
belægninger i konservesdåser for at undgå farer mod forbrugernes sundhed. Kommissionen 
vil i sin afgørelse også tage i betragtning, hvorvidt der findes sikre alternativer til den 
nuværende brug af bisphenol A.

Konklusion
Så snart Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritets udtalelse om reevaluering af bisphenol 
A foreligger, vil Kommissionen træffe afgørelse om, hvorvidt og hvilke foranstaltninger, der 
skal træffes for at forebygge, at forbrugerne udsættes for risiko ved stoffets anvendelse til 
fødevarekontaktmaterialer.

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


