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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtójának meggyőződése, hogy a biszfenol-A hormonszerű tulajdonságai miatt 
veszélyes anyag. Ennek ellenére a biszfenol-A-t számos műanyag csomagolóanyagban 
használják. 2010. június 1. óta az Unióban eladott cumisüvegek nem tartalmazhatnak 
biszfenol-A-t (BPA). A petíció benyújtója azt állítja, hogy az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) rendkívül lassan jár el a BPA élelmiszer-csomagolásban történő 
használatának teljes betiltását illetően. A petíció benyújtója sürgeti a teljes betiltás 
bevezetését.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2012. november 5. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. január 30.

„A Biszfenol-A anyag jelenleg engedélyezett uniós szinten, monomerként használva 
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban1. Az anyag átvitelének felső határa az 
élelmiszer kilogrammjaként 0.6 mg-ban került megállapításra, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság által 2006-ban testsúlykilogrammonként 0.05 mg-ban 

                                               
1 Az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő műanyagokról és műanyag tárgyakról szóló, 2011. 
január 14-i 10/2011/EU bizottsági rendelet, HL L 12., 2011.1.15., 1. o.
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meghatározott tolerálható napi bevitel1 alapján, amelyet 2010-ben megerősített2.

Bár az EFSA 2010-ben megerősítette a tolerálható napi bevitelt a népesség minden csoportja 
esetében, egyúttal jelzett az elérhető adatok által felvetett néhány bizonytalanságot is. Mivel 
nem derült ki egyértelműen, hogy ezek a bizonytalanságok relevánsak-e az emberi egészség 
szempontjából, nem tették indokolttá a megadott tolerálható napi bevitel alkalmazhatóságának 
megkérdőjelezését. Mivel a bizonytalanságok a fejlesztési időszak eredményeire vonatkoztak, 
illetve mivel a 2006-os vélemény szerint a csecsemők a biszfenol-A-nak legnagyobb 
mértékben kitett korcsoport, a Bizottság úgy döntött, hogy jogos az elővigyázatosság elvének 
alkalmazása a csecsemők esetében, és 2011 márciusától megtiltotta a biszfenol-A használatát 
a gyermekcumisüvegek gyártása során, valamint ilyen cumisüvegek forgalmazását 2011. 
június 1-jétől kezdve. A rendelkezésre álló tudományos adatok nem indokolták az 
elővigyázatosság elvének ezen a hatályon túlmenő alkalmazását. A népesség jelenlegi 
kitettsége bőven a tolerálható napi bevitel alatt marad.

2010 óta újabb tanulmányok váltak elérhetővé. Az EFSA jelenleg értékeli ki ezeket a 
tanulmányokat, amelyek további információval szolgálhatnak a tolerálható napi bevitel 
felülvizsgálatára vagy visszavonására vonatkozóan. Az EFSA 2013 májusára tervezi a 
vélemény közzétételét. A Bizottság e vélemény alapján fogja felülvizsgálni a biszfenol-A 
engedélyezését az élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő műanyagokban.  Amint az EFSA 
véleménye elérhetővé válik, a Bizottság döntést hoz arról, hogy szükséges-e a korlátozás 
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő egyéb műanyagok, pl. konzervbevonatok esetében is, 
elkerülendő a fogyasztók egészségének veszélyeztetését. A Bizottság döntése során 
figyelembe fogja venni a biztonságos alternatívák elérhetőségét is a biszfenol-A jelenlegi 
használata helyett.

Következtetés
Amint elérhetővé válik az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság véleménye a biszfenol-A 
újraértékeléséről, a Bizottság döntést hoz arról, hogy szükségesek-e lépések – és ha igen, 
milyenek – annak érdekében, hogy a biszfenol-A használata élelmiszerekkel érintkezésbe 
kerülő műanyagokban ne jelentsen veszélyt a fogyasztókra nézve.”

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


