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interzicerea substanței bisfenol A 

1. Rezumatul petiției

Petiționarul este convins că substanța bisfenol A, care are proprietăți asemănătoare 
hormonilor, este o substanță periculoasă. În ciuda acestui lucru, bisfenol A este utilizată în 
multe ambalaje din plastic. Începând cu 1 iunie 2010, biberoanele vândute în UE nu mai au 
voie să conțină bisfenol A (BPA). Petiționarul afirmă că Autoritatea Europeană pentru 
Siguranța Alimentară (EFSA) acționează mult prea încet în ceea ce privește introducerea unei 
interdicții totale a BPA în ambalajul utilizat pentru alimente. El solicită introducerea rapidă a 
acestei interdicții totale.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 5 noiembrie 2012. Comisia a fost invitată să furnizeze informații 
[articolul 202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 ianuarie 2013

Substanța bisfenol A este autorizată în prezent la nivelul UE fiind utilizată ca monomer pentru 
materialul din plastic care intră în contact cu produsele alimentare1. Transferul substanței este 
limitat la 0,6 mg/kg de produs alimentar pe baza dozei zilnice tolerate (DZT) fixată la 
0,05 mg/kg de greutate corporală stabilită de Autoritatea Europeană pentru Siguranța 

                                               
1 Regulamentul (UE) nr. 10/2011 al Comisiei din 14 ianuarie 2011 privind materialele și obiectele din plastic 
destinate să vină în contact cu produsele alimentare, JO L 12, 15.1.2011, p. 1.
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Alimentară (EFSA) în 20061 și confirmată în 20102. 

Cu toate că a confirmat în 2010 DZT pentru toate segmentele de populație, EFSA a făcut 
referire la unele incertitudini care există ca urmare a datelor disponibile. Întrucât este încă 
neclar dacă aceste incertitudini au relevanță pentru sănătatea umană, ele nu au fost suficiente 
pentru a pune la îndoială aplicarea dozei zilnice tolerate. Dat fiind faptul că incertitudinile 
legate de limitele importante în etapa de dezvoltare și avizul din 2006 au indicat că sugarii 
reprezintă grupul cel mai expus la bisfenol A, Comisia a hotărât că este justificată aplicarea 
principiului precauției în cazul sugarilor și a interzis utilizarea substanței bisfenol A în 
fabricarea biberoanelor pentru sugari începând cu luna martie 2011, precum și 
comercializarea unor astfel de produse începând cu 1 iunie 2011. Datele științifice disponibile 
nu au justificat aplicarea principiului precauției dincolo de aceste limite. Expunerea prezentă a 
populației este cu mult sub nivelul dozei zilnice tolerate.

Începând cu 2010, sunt disponibile mai multe studii. EFSA evaluează în prezent aceste studii 
pentru a decide dacă ele furnizează informații suplimentare care să necesite revizuirea sau 
abrogarea DZT. EFSA a preconizat publicarea avizului până în luna mai 2013. Comisia va 
revizui autorizarea actuală a substanței bisfenol A conținute de materialele din plastic care 
intră în contact cu produsele alimentare în lumina acestui aviz. Din momentul în care avizul 
EFSA va fi disponibil, Comisia va decide, de asemenea, dacă este necesară o restricție și în 
ceea ce privește alte materiale care intră în contact cu produsele alimentare, ca de exemplu 
stratul interior din cutiile de conserve, în vederea evitării riscului la adresa sănătății 
consumatorilor. De asemenea, Comisia va lua în considerare în cadrul deciziei sale și 
disponibilitatea unor alternative sigure la utilizarea actuală a substanței bisfenol A.

Concluzii
Din momentul în care avizul Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară privind 
reevaluarea substanței bisfenol A va fi disponibil, Comisia va hotărî dacă și ce măsuri sunt 
necesare pentru evitarea riscului la adresa consumatorilor ca urmare a utilizării acestei 
substanțe în materialele care intră în contact cu produsele alimentare.

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


