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Dimke, par bisfenola A aizliegumu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs ir pārliecināts, ka bisfenols A, kuram ir hormoniem līdzīgas īpašības, 
ir bīstama viela. Neskatoties uz to, bisfenolu A izmanto daudzos plastmasas iepakojumos. 
Kopš 2010. gada 1. jūnija Eiropas Savienībā aizliegts pārdot zīdaiņu pudelītes, kas satur 
bisfenolu A (BPA). Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(EFSA) rīkojas pārak gausi, mēģinot panākt pilnīgu aizliegumu izmantot BPA pārtikas 
iepakojuma materiālos. Viņš prasa nekavējoties noteikt pilnīgu aizliegumu.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2012. gada 5. novembrī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. janvārī

Pašlaik Eiropas Savienībā ir atļauts izmantot bisfenolu A kā monomēru tādu plastmasas 
materiālu ražošanā, kas nonāk saskarē ar pārtiku1. Šīs vielas koncentrācija nedrīkst pārsniegt 
0,6 mg uz kilogramu pārtikas, ņemot vērā Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes (EFSA) 
2006. gadā noteikto pieļaujamo dienas devu (PDD) 0,05 mg/kg ķermeņa svara2, kas 

                                               
1 Komisijas 2011. gada 14. janvāra Regula (ES) Nr. 10/2011par plastmasas materiāliem un izstrādājumiem, kas 
paredzēti saskarei ar pārtiku, OV L 12, 15.1.2011., 1. lpp.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/428.htm.
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apstiprināta 2010. gadā1.

Lai gan EFSA 2010. gadā bija apstiprinājusi PDD visām iedzīvotāju grupām, tā vienlaikus 
minēja dažas neskaidrības, par kurām liecina pieejamie dati. Tā kā joprojām nav pārliecības 
par to, ka šīs neskaidrības varētu liecināt par draudiem cilvēku veselībai, pieļaujamās dienas 
devas izmantojamība netika apšaubīta. Tā kā šīs neskaidrības ir saistītas ar iespējamo ietekmi 
uz mazbērnu attīstību un 2006. gada atzinumā norādīts, ka zīdaiņi ir visvairāk pakļauti 
bisfenola A iedarbībai, Komisija nolēma, ka ir pamats piemērot piesardzības principu zīdaiņu 
gadījumā, un aizliedza no 2011. gada marta izmantot bisfenolu A zīdaiņu pudelīšu ražošanā, 
bet no 2011. gada jūnija — šādu pudelīšu laišanu tirgū. Ar pieejamiem zinātniskiem datiem 
nevar pamatot plašāku piesardzības principa piemērošanu. Pašlaik iedzīvotāji saņem šo vielu 
daudz mazākā devā nekā tās pieļaujamā dienas deva.

Kopš 2010. gada ir pieejami vēlāko pētījumu rezultāti. EFSA pašlaik izvērtē, vai šajos 
pētījumos ir gūti jauni atzinumi, kas liks pārskatīt PDD vai to atcelt. EFSA grasās līdz 
2013. gada maijam publiskot savu atzinumu. Komisija atkarībā no šā atzinuma izvērtēs 
pašlaik izsniegto atļauju bisfenola A izmantošanai plastmasas materiālos, kas nonāk saskarē 
ar pārtiku. Saņēmusi EFSA atzinumu, Komisija arī lems par to, vai vajadzētu ierobežot šīs 
vielas izmantošanu citos materiālos, piemēram, pārklājumos, kas nonāk saskarē ar pārtiku, lai 
novērstu patērētāju veselības apdraudējumu. Komisija, pieņemot lēmumu, arī ņems vērā to, 
kādas ir iespējas izmantot citas nekaitīgas vielas bisfenola A vietā.

Secinājums
Saņēmusi Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes atzinumu par bisfenola A atkārtotu 
novērtēšanu, Komisija lems par vajadzīgajiem pasākumiem, lai novērstu draudus 
patērētājiem, kuri izmanto attiecīgos materiālus, kas nonāk saskarē ar pārtiku.

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


