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Suġġett: Petizzjoni 0861/2012, imressqa minn Ewgeni Dimke, ta’ ċittadinanza
Ġermaniża, dwar il-projbizzjoni tal-Bisfenol A

1. Sommarju tal-petizzjoni

Il-petizzjonant huwa konvint li l-Bisfenol A, li għandha karatteristiċi simili għall-ormoni, hija 
sustanza perikoluża. Minkejja dan, il-Bisfenol A hija użata f’ħafna imballaġġi tal-plastik. 
Mill-1 ta’ Ġunju 2010, mhuwiex awtorizzat li l-fliexken tat-trabi mibjugħa fl-UE jkun fihom 
il-Bisfenol A (BPA). Il-petizzjonant jiddikjara li l-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel 
(EFSA) qed taġixxi wisq bil-mod dwar l-introduzzjoni tal-projbizzjoni totali tal-BPA fil-
materjal tal-ippakkjar użat għall-ikel. Huwa jitlob introduzzjoni mgħaġġla ta’ din il-
projbizzjoni totali.

2. Ammissibilità

Iddikjarata ammissibbli fil-5 ta’ Novembru 2012. Il-Kummissjoni ntalbet tagħti informazzjoni 
(l-Artikolu 202(6) tar-Regoli ta' Proċedura).

3. Risposta tal-Kummissjoni, li waslet fit-30 ta’ Jannar 2013

Is-sustanza Bisfenol A hija attwalment awtorizzata, fil-livell tal-UE, li tintuża bħala 
monomeru fil-materjal tal-plastik li jiġi f’kuntatt mal-ikel1. It-trasferiment tas-sustanza huwa 
llimitat għal 0.6 mg għal kull kilogramma ta' ikel abbażi tad-doża tollerabbli ta' kuljum (TDI) 
stabbilita għal 0.05 mg għal kull kilogramma ta’ piż tal-ġisem mill-Awtorità Ewropea dwar 

                                               
1 Ir-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 10/2011 tal-14 ta' Jannar 2011 dwar materjali u oġġetti tal-plastik 
maħsuba li jiġu f’kuntatt mal-ikel, ĠU L 12, 15.1.2011, p.1.
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is-Sigurtà fl-Ikel (EFSA) fl-20061 u kkonfermata fl-20102.

Għalkemm l-EFSA kkonfermat fl-2010 id-doża tollerabbli ta’ kuljum għall-partijiet kollha 
tal-popolazzjoni, hija għamlet referenza wkoll għal xi inċertezzi eżistenti mqajma mid-dejta 
disponibbli. Peress li baqa’ mhux ċar jekk dawn l-inċertezzi humiex rilevanti għas-saħħa tal-
bniedem, dawn ma kienux suffiċjenti biex tkun iddubitata l-applikabbilità tad-doża tollerabbli 
ta’ kuljum. Peress li l-inċertezzi fir-rigward tal-endpoints rilevanti waqt il-fażi ta’ żvilupp u 
peress li l-opinjoni tal-2006 indikat it-trabi bħala l-grupp espost għall-ogħla estent ta’ Bisfenol 
A, il-Kummissjoni ddeċidiet li huwa ġġustifikat li tapplika l-prinċipju tal-prekawzjoni fil-każ 
tat-trabi u tipprojbixxi l-użu tal-Bisfenol A fil-manifattura tal-fliexken għat-tisqija tat-trabi 
minn Marzu 2011 u t-tqegħid fis-suq ta’ dawn il-fliexken mill-1 ta’ Ġunju 2011. Id-dejta 
xjentifika disponibbli ma ġġustifikatx l-applikazzjoni tal-prinċipju tal-prekawzjoni lil hinn 
minn dan l-ambitu. L-esponiment attwali tal-popolazzjoni huwa ħafna inqas mid-doża 
tollerabbli ta’ kuljum.

Mill-2010 ’l hawn, aktar studji saru disponibbli. Attwalment l-EFSA qed tivvaluta jekk dawn 
l-istudji jipprovdux aktar informazzjoni li tkun teħtieġ reviżjoni tad-doża tollerabbli ta’ 
kuljum jew it-tħassir tagħha. L-EFSA prevediet il-pubblikazzjoni tal-opinjoni sa Mejju 2013. 
Il-Kummissjoni se tagħmel reviżjoni tal-awtorizzazzjoni attwali tal-Bisfenol A f’materjali tal-
plastik li jiġu f’kuntatt mal-ikel fil-perspettiva ta’ din l-opinjoni. Ladarba l-opinjoni tal-EFSA 
tkun disponibbli, il-Kummissjoni se tiddeċiedi wkoll jekk hix meħtieġa restrizzjoni f’materjali 
oħrajn li jiġu f’kuntatt mal-ikel, bħal kisjiet tal-laned, biex jiġi evitat ir-riskju għas-saħħa tal-
konsumatur. Fid-deċiżjoni tagħha, il-Kummissjoni se tieħu wkoll inkunsiderazzjoni d-
disponibbiltà ta’ alternattivi sikuri għall-użu attwali tal-Bisfenol A.

Konklużjoni
Ladarba tkun disponibbli l-opinjoni tal-Awtorità Ewropea dwar is-Sigurtà fl-Ikel dwar ir-
rivalutazzjoni tal-Bisfenol A, il-Kummissjoni se tiddeċiedi jekk u liema miżuri huma 
meħtieġa biex jiġi evitat ir-riskju għall-konsumatur mill-użu ta’ din is-sustanza f’materjali li 
jiġu f’kuntatt mal-ikel

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


