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1. Περίληψη της αναφοράς

Σύμφωνα με τον αναφέροντα, έχει διαπιστωθεί ότι η βισφενόλη Α, μια εξομοιούμενη με 
ορμόνη ουσία, είναι επικίνδυνη. Ωστόσο, υπάρχει σε πολλές πλαστικές συσκευασίες. Από την 
1η Ιουνίου 2010, τα βρεφικά μπουκάλια που περιέχουν βισφενόλη Α (BPA) απαγορεύθηκαν 
στην ΕΕ. Ο αναφέρων ισχυρίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA) καθυστερεί υπερβολικά να προβεί στην πλήρη απαγόρευση της BPA στα υλικά 
συσκευασίας τροφίμων. Ζητεί την ταχεία επιβολή μιας τέτοιας πλήρους απαγόρευσης.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 5 Νοεμβρίου 2012. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Ιανουαρίου 2013.

Η ουσία Βισφενόλη Α επιτρέπεται επί του παρόντος σε επίπεδα ΕΕ για τη χρήση ως  
μονομερές σε πλαστικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα1. Η μεταφορά της εν λόγω 
ουσίας περιορίζεται σε 0,6 mg ανά χιλιόγραμμο τροφίμων και βασίζεται στο ανεκτό όριο 
ημερήσιας πρόσληψης (ΑΟΗΠ) το οποίο έχει καθορισθεί σε 0,05 mg ανά χιλιόγραμμα 
βάρους του σώματος εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 

                                               
1 Κανονισμός της Επιτροπής (ΕΕ) αριθ. 10/2011 της 14ης Ιανουαρίου  2011 σχετικά με πλαστικά υλικά και 
αντικείμενο που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα, ΕΕ L12, 15.1.2011, σ.1.
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(ΕΑΑΤ) το 2006,1 όριο το οποίο επιβεβαιώθηκε το 20102.

Παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων επιβεβαίωσε το 
ανεκτό όριο ημερήσιας πρόσληψης για όλα τα τμήματα του πληθυσμού, επεσήμανε επίσης 
και ορισμένες υφιστάμενες αβεβαιότητες που έχουν προκύψει από τα διαθέσιμα δεδομένα.  
Επειδή παρέμενε ασαφές εάν οι εν λόγω αβεβαιότητες έχουν σημασία για την ανθρώπινη 
υγεία, οι λόγοι αυτοί δεν επαρκούσαν για να θέσουν υπό αμφισβήτηση την εφαρμογή του 
ανωτέρου ανεκτού ορίου ημερησίας πρόσληψης. Δεδομένου ότι οι εν λόγω αβεβαιότητες
αφορούσαν επιπτώσεις κατά τη διάρκεια της φάσεως ανάπτυξης και επειδή η  γνωμοδότηση
του 2006 ανέφερε ότι τα βρέφη είναι η ομάδα ατόμων που είναι περισσότερο εκτεθειμένοι 
στη βισφενόλη Α, η Επιτροπή αποφάσισε ότι ήταν δικαιολογημένο να εφαρμόσει την αρχή 
της πρόληψης στην περίπτωση των βρεφών και απαγόρευσε την χρήση της ουσίας 
βισφενόλης Α στην κατασκευή βρεφικών μπουκαλιών από την 1η Μαρτίου 2011 και την 
διάθεση στην αγορά παρόμοιων μπουκαλιών από την 1η Ιουνίου 2011. Τα διαθέσιμα 
επιστημονικά δεδομένα δεν δικαιολογούσαν την εφαρμογή της αρχής της πρόληψης πέραν 
του εν λόγω πλαισίου. Η σημερινή έκθεση του πληθυσμού είναι σημαντικά χαμηλότερη από 
το ανεκτό όριο ημερήσιας πρόσληψης.  

Μετά το 2010 περαιτέρω μελέτες έχουν καταστεί διαθέσιμες. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την 
Ασφάλεια των Τροφίμων  αξιολογεί επί του παρόντος τις εν λόγω μελέτης εξετάζοντας εάν 
αυτές παρέχουν περαιτέρω πληροφορίες οι οποίες θα οδηγούσαν  στην υποχρεωτική 
αναθεώρηση του ανεκτού ορίου ημερήσιας πρόσληψης ή την κατάργησή του. Η εν λόγω  
ευρωπαϊκή υπηρεσία για την ασφάλεια των τροφίμων προβλέπει τη δημοσίευση σχετικής 
γνωμοδότησης μέχρι τον Μάιο του 2013. Η Επιτροπή θα επανεξετάσει την τρέχουσα άδεια 
για βισφενόλη Α σε πλαστικά υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ενόψει της εν λόγω 
γνωμοδότησης. Μόλις θα καταστεί διαθέσιμη η γνωμοδότηση της ανωτέρω υπηρεσίας, η 
Επιτροπή θα αποφασίσει επίσης εάν είναι απαραίτητος περαιτέρω περιορισμός σε άλλα υλικά 
που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, όπως οι επικαλύψεις κυτίων, ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών. Στην απόφασή της, η Επιτροπή θα λάβει επίσης 
υπόψη τη διαθεσιμότητα ασφαλών εναλλακτικών λύσεων για τη σημερινή χρήση της ουσίας 
βισφενόλης Α.  

Συμπεράσματα

Μόλις η γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων σχετικά με
την επαναξιολόγηση της ουσίας βισφενόλης Α είναι διαθέσιμη, η Επιτροπή θα αποφασίσει 
εάν και ποια μέτρα είναι απαραίτητα για να αποφευχθεί κίνδυνος για τους καταναλωτές από 
την χρήση  της σε υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/428.htm.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1829.htm.


