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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0861/2012, którą złożył Ewgeni Dimke (Niemcy) w sprawie zakazu 
stosowania bisfenolu A

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest przekonany, że bisfenol A, który ma właściwości hormonopodobne, 
jest substancją niebezpieczną. Mimo to bisfenol A wykorzystuje się do produkcji wielu 
opakowań plastikowych. Od 1 czerwca 2010 r. butelki dla niemowląt sprzedawane w UE nie 
mogą zawierać bisfenolu A (BPA). Składający petycję stwierdza, że Europejski Urząd 
ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) podejmuje zbyt powolne działania w związku 
z wprowadzaniem całkowitego zakazu stosowania BPA w materiałach służących do 
pakowania żywności. Domaga się on ustanowienia takiego całkowitego zakazu.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 5 listopada 2012 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 stycznia 2013 r.

Substancja bisfenol A jest obecnie dopuszczona na poziomie UE do stosowania jako 
monomer w plastikowych materiałach pozostających w kontakcie z żywnością1. Przenoszenie 
tej substancji jest ograniczone do 0,6 miligramów na kilogram żywności, ta wartość graniczna 
zaś opiera się na tolerowanym dziennym pobraniu, które Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) ustalił w 2006 r.2 i w 2010 r.1 potwierdził jako 0,05 

                                               
1 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 10/2011 z dnia 14 stycznia 2011 r. w sprawie materiałów i wyrobów 
sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością, Dz. U. L 12,15.1.2011, s. 1
2 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/428.htm.
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miligramów na kilogram wagi ciała.

Chociaż EFSA w 2010 r. potwierdził tolerowane dzienne pobranie dla wszystkich grup 
ludności, wskazał również na pewne niewiadome wynikające z dostępnych danych. Ponieważ 
nie było jasne, czy niewiadome te są istotne dla zdrowia ludzkiego, nie był to wystarczający 
powód, by zakwestionować zastosowanie tolerowanego dziennego pobrania. Z uwagi na to, 
że niewiadome te dotyczyły wartości końcowych w fazie rozwojowej i zważywszy na fakt, że 
w opinii z 2006 r. wymieniono dzieci jako grupę w największym stopniu narażoną na 
działanie bisfenolu A, Komisja postanowiła, że uzasadnione jest zastosowanie zasady 
działania zapobiegawczego w przypadku dzieci i zakazała od marca 2011 r. wykorzystywania 
bisfenolu A do produkcji butelek do karmienia niemowląt oraz od 1 czerwca 2011 r. 
wprowadzania takich butelek do obrotu. Dostępne dane naukowe nie uzasadniały 
zastosowania zasady działania zapobiegawczego na szerszą niż ta skalę. Obecne narażenie 
ludności utrzymuje się na poziomie znacznie poniżej tolerowanego dziennego pobierania.

Od 2010 r. dostępne są kolejne badania. EFSA sprawdza obecnie, czy badania te zawierają 
dodatkowe informacje, które uzasadniały zmianę lub zniesienie tolerowanego dziennego 
pobierania. EFSA przewiduje publikację opinii na maj 2013 r. Komisja dokona w związku z 
tą opinią przeglądu bieżącego zezwolenia na stosowanie bisfenolu A w materiałach z 
tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Gdy tylko opinia EFSA 
będzie dostępna, Komisja postanowi również, czy konieczne są ograniczenia w przypadku 
innych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością, takich jak powłoki wyściełające 
puszki, aby uniknąć zagrożenia dla zdrowia konsumentów. W swojej decyzji Komisja weźmie 
również pod uwagę dostępność bezpiecznych alternatyw dla obecnego zastosowania 
bisfenolu A.

Podsumowanie
W momencie gdy dostępna będzie opinia Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa 
Żywności dotycząca ponownej oceny bisfenolu A, Komisja postanowi, czy i jakie środki są 
niezbędne w celu uniknięcia zagrożenia dla konsumenta wynikającego ze stosowania 
bisfenolu A w materiałach przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

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


