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pilietis Ewgeni Dimke

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjo nuomone, visiems aišku, kad bisfenolis A, hormonų savybių turinti 
medžiaga, yra pavojingas. Nepaisant to, ji įeina į daugelio plastikinių pakuočių sudėtį. Nuo 
2010 m. birželio 1 d. ES uždrausti kūdikių buteliukai, kuriuose yra bisfenolio A (BPA).
Peticijos pateikėjas teigia, kad Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) pernelyg lėtai 
įgyvendina BPA draudimą visose maisto produktų pakuotėse. Jis prašo kuo greičiau 
įgyvendinti šį draudimą.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2012 m. lapkričio 5 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. sausio 30 d.

„Šiuo metu ES lygmeniu patvirtinta, kad bisfenolis A gali būti naudojamas kaip su maisto 
produktais besiliečiančių plastikinių medžiagų monomeras1. Vienam kilogramui maisto 
produkto gali tekti ne daugiau kaip 0,6 mg medžiagos, remiantis leistina paros norma (LPN), 
t. y. 0,05 mg vienam kūno svorio kilogramui, kaip 2006 m. nustatė2 ir 2010 m. patvirtino3

Europos maisto saugos tarnyba.

                                               
1 2011 m. sausio 14 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 10/2011 dėl plastikinių medžiagų ir gaminių, skirtų liestis 
su maisto produktais, OL L 12, 2011 1 15, p. 1.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/428.htm.
3 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/1829.htm.



PE504.279v01-00 2/2 CM\925889LT.doc

LT

Nors 2010 m. EFSA patvirtino LPN visoms gyventojų grupėms, ji taip pat nurodė keletą 
neaiškumų, atsiradusių dėl turimų duomenų. Kadangi liko neaišku, ar šie neaiškumai susiję su 
žmogaus sveikata, nebuvo galima jais remtis siekiant ginčyti galiojančią leistiną paros normą.
Kadangi neaiškumai susiję su kūrimo etapui svarbiais parametrais ir kadangi 2006 m. 
nuomonėje nurodyta, kad daugiausia bisfenolio A poveikį patiria kūdikiai, Komisija 
nusprendė, kad kūdikių atveju pragrįsta taikyti atsargumo principą, ir nuo 2011 m. kovo mėn. 
uždraudė naudoti bisfenolį A gaminant buteliukus kūdikiams maitinti, o nuo 2011 m. birželio 
1 d. uždraudė tokius buteliukus tiekti rinkai. Pagal turimus mokslinius duomenis kitais 
atvejais taikyti atsargumo principą buvo nepagrįsta. Dabartinis poveikis gyventojams yra 
žymiai mažesnis nei leistina paros norma.

Nuo 2010 m. buvo atlikta daugiau tyrimų. Šiuo metu EFSA nagrinėja, ar šiuose tyrimuose 
pateikiama daugiau informacijos, pagal kurią reikėtų persvarstyti LPN ar ją panaikinti. EFSA 
ketina paskelbti nuomonę iki 2013 m. gegužės mėn. Atsižvelgdama į šią nuomonę Komisija 
persvarstys dabartinį leidimą naudoti bisfenolį A su maistu besiliečiančiose plastikinėse 
medžiagose. Kai EFSA nuomonė bus paskelbta, Komisija taip pat nuspręs, ar reikia taikyti 
apribojimą kitoms su maistu besiliečiančioms medžiagoms, pvz., skardinių dangai, siekiant 
išvengti vartotojų sveikatai gresiančio pavojaus. Priimdama sprendimą Komisija taip pat 
atsižvelgs į galimybę vietoj dabar naudojamo bisfenolio A naudoti saugius pakaitalus.

Išvada
Kai bus gauta Europos maisto saugos tarnybos nuomonė apie pakartotinį bisfenolio A 
vertinimą, Komisija nuspręs, ar reikia imtis priemonių ir kokios jos turėtų būti, siekiant 
išvengti vartotojo sveikatai gresiančio pavojaus, kylančio bisfenolį A naudojant su maistu 
besiliečiančiose medžiagose.“


