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Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2011/8/ESB

frá 28. janúar 2011

um breytingu á tilskipun 2002/72/EB að því er varðar takmörkun á notkun bisfenóls A í barnapela 
úr plasti (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópu-
sambandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 
1935/2004 frá 27. október 2004 um efni og hluti sem ætlað er að 
komast í snertingu við matvæli og niðurfellingu á tilskipunum 
80/590/EBE og 89/109/EBE (1), einkum 3. mgr. 18. gr.,

að höfðu samráði við Matvælaöryggisstofnun Evrópu,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/72/EB 
frá 6. ágúst 2002 um plastefni og -hluti, sem ætlað er 
að komast í snertingu við matvæli (2), er leyfð notkun á 
2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)própani, almennt nefnt bisfenól 
A, sem einliðu til framleiðslu á plastefnum og hlutum, 
sem ætlað er að komast í snertingu við matvæli, í samræmi 
við álit vísindanefndarinnar um matvæli (hér á eftir 
nefnd „vísindanefndin“) (3) og Matvælaöryggisstofnunar 
Evrópu (hér á eftir nefnd „Matvælaöryggisstofnunin“) (4).

2) Bisfenól A er notað sem einliða í framleiðslu á 
pólýkarbónatplastefnum. Pólýkarbónatplastefni eru 
m.a. notuð í framleiðslu á pelum fyrir ungbörn. Við 
hitun við tiltekin skilyrði getur lítið magn bisfenóls A 
hugsanlega losnað úr matarílátum og borist í matvæli og 
drykkjarvörur og þannig verið tekið inn.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 26, 29.1.2011, bls. 11. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 70/2011 frá 1. júlí 
2011 um breytingu á II viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 34. 

(1) Stjtíð. ESB L 338, 13.11.2004, bls. 4.
(2) Stjtíð. EB L 220, 15.8.2002, bls. 18.
(3) Álit vísindanefndarinnar um matvæli um bisfenól A, sett fram 17. apríl 

2002. SCF/CS/PM/3936 lokagerð, 3. maí 2002. http://ec.europa.eu/food/fs/
sc/scf/out128_en.pdf

(4) Álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, hjálparefni 
við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli, veitt að beiðni 
framkvæmdastjórnarinnar varðandi 2,2-BIS(4-HÝDROXÝFENÝL)
PRÓPAN (bisfenól A), spurning nr. EFSA-Q-2005-100, samþykkt 29. 
nóvember 2006, Tíðindi Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2006) 428, 
bls. 1, og eiturefnaferli bisfenóls A (e. toxicokinetics of bisphenol A), 
vísindalegt álit sérfræðinganefndar um aukefni í matvælum, bragðefni, 
hjálparefni við vinnslu og efni sem komast í snertingu við matvæli, 
(spurning nr. EFSA-Q-2008-382), samþykkt 9. júlí 2008, Tíðindi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu (2008) 759, bls. 1.

3) Hinn 29. mars 2010 tilkynnti danska ríkisstjórnin 
framkvæmdastjórninni og aðildarríkjunum að hún hefði 
ákveðið að beita verndarráðstöfununum, sem kveðið 
er á um í 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1935/2004, og 
banna tímabundið notkun á bisfenóli A til framleiðslu 
á plastefnum sem ætlað er að komast í snertingu við 
matvæli sem ætluð eru börnum á aldrinum 0–3 ára (5).

4) Danska ríkisstjórnin rökstuddi verndarráðstöfun sína 
með áhættumati sem Matvælastofnun Danmerkur við 
Tækniháskóla Danmerkur (da. Fødevareinstituttet under 
Danmarks Tekniske Universitet) (hér á eftir nefnd 
„Matvælastofnun Danmerkur“) lagði fram. Áhættumatið 
nær til mats á ítarlegri rannsókn sem gerð var á dýrum 
sem látin höfðu verið komast í snertingu við bisfenól A 
í litlum skömmtum með vöktun á þroskun taugakerfis 
og atferlis hjá nýfæddum rottum. Matvælastofnun 
Danmerkur hefur einnig metið hvort nýju gögnin breyti 
fyrra mati hennar á hugsanlegum eiturhrifum bisfenóls A 
á þroskun taugakerfisins og áhrifum á atferli.

5) Í samræmi við verklagsregluna, sem kveðið er á 
um í 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1935/2004, óskaði 
framkvæmdastjórnin 30. mars 2010 eftir áliti 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu á forsendunum sem 
Danmörk lagði fram fyrir þeirri niðurstöðu að notkun 
á efninu stofni heilbrigði manna í hættu þó að það 
samræmist viðkomandi, sértækum ráðstöfunum.

6) Hinn 6. júlí 2010 tilkynnti franska ríkisstjórnin 
framkvæmdastjórninni og  aðildarríkjunum 9. júlí 2010 
að hún hefði ákveðið að beita verndarráðstöfununum sem 
kveðið er á um í 18. gr. reglugerðar (EB) nr. 1935/2004 og 
banna tímabundið framleiðslu, innflutning, útflutning og 
setningu á markað á pelum sem innihalda bisfenól A (6).

7) Franska ríkisstjórnin rökstuddi verndarráðstöfun sína með 
tveimur álitum, sem franska Matvælaöryggisstofnunin 
(fr. l’Agence française de sécurité sanitaire des 
aliments) gaf út 29. janúar og 7. júní 2010, og skýrslu 
frönsku Þjóðarstofnunarinnar á sviði heilbrigðis og 
læknisfræðirannsókna (fr. l’Institut national de la santé et 
de la recherche médicale) frá 3. júní 2010.

(5) Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om materialer og genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer, Lovtidende A, Nr. 286, 27.3.2010.

(6) LOI no 2010-729 du 30 juin 2010 tendant à suspendre la commercialisation 
de biberons produits à base de bisphénol A, JORF no 0150 du 1 juillet 2010, 
bls. 11857.
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8) Matvælaöryggisstofnun Evrópu samþykkti 23. september 
2010 álit sérfræðinganefndar sinnar um efni sem komast 
í snertingu við matvæli, ensím, bragðefni og hjálparefni 
við vinnslu (hér á eftir nefnd „sérfræðinganefndin“) 
um bisfenól A þar sem brugðist var við beiðni 
framkvæmdastjórnarinnar frá 30. mars 2010 og álitið náði 
einnig til mats á þeirri tilteknu taugaatferlislegu rannsókn 
sem metin var í danska áhættumatinu og endurskoðunar 
og mats á öðrum nýlega birtum rannsóknum um bisfenól 
A (7).

9) Í áliti sínu kemst sérfræðinganefndin að þeirri niðurstöðu 
að á grundvelli hins ítarlega mats á nýlegum gögnum 
um eiturhrif hjá mönnum og dýrum væri ekki hægt að 
benda á neina nýja rannsókn sem kallað gæti á endurmat 
á núverandi þolanlegri, daglegri inntöku sem er 0,05 mg/
kg líkamsþyngdar á dag. Þessi þolanlega, daglega inntaka 
byggist á gildum þar sem skaðleg áhrif eru engin sem 
eru 5 mg/kg líkamsþyngdar á dag, fengin úr rannsókn 
á áhrifum eiturhrifa á æxlun hjá rottum sem náði yfir 
margar kynslóðir, ásamt beitingu á óvissustuðlinum 
100, sem er talið vera varfærnislegt á grundvelli allra 
upplýsinga um eiturefnaferli bisfenóls A. Hins vegar 
komst einn nefndarmaður sérfræðinganefndarinnar að 
þeirri niðurstöðu í minnihlutaáliti að áhrifin, sem komu 
fram í tilteknum rannsóknum, vektu upp óvissu sem 
núverandi gildi fyrir þolanlega, daglega inntöku ná e.t.v. 
ekki til og því ætti að líta svo á að þau séu til bráðabirgða 
þar til öruggari gögn koma fram varðandi óvissusviðin.

10) Sérfræðinganefndin minntist á að sumar dýrarannsóknir, 
sem gerðar hafa verið á dýrum á þroskaskeiði hafi bent til 
annarra áhrifa sem tengjast bisfenóli A sem hugsanlega 
skipta máli að því er eiturefnafræði varðar, einkum 
lífefnafræðilegar breytingar í heila, ónæmisstýrandi 
áhrif (e. immune-modulatory effects), og aukin áhætta 
á æxlum í brjóstum. Margir annmarkar eru á þessum 
rannsóknum. Eins og stendur er ekki hægt að meta hvaða 
þýðingu niðurstöður þessara rannsókna hafa með tilliti 
til heilbrigðis manna. Komi fram einhver ný viðeigandi 
gögn í framtíðinni mun sérfræðinganefndin endurskoða 
álit sitt.

11) Ungbarnablanda eða brjóstamjólk er eina uppspretta 
næringar fyrir ungbörn allt að 4 mánaða að aldri og 
er áfram mikilvægasta uppspretta næringar í nokkra 
mánuði eftir þann aldur. Í áliti sínu frá 2006 komst 
Matvælaöryggisstofnunin að þeirri niðurstöðu að 
ungbörn á aldrinum 3 til 6 mánaða sem drekka úr pelum 
úr pólýkarbónati komist í mesta snertingu við bisfenól 
A, en hún sé þó undir gildum fyrir þolanlega, daglega 
inntöku. Hjá þessum hópi ungbarna minnka hugsanleg 

(7) Scientific Opinion on Bisphenol A: evaluation of a study investigating its 
neurodevelopmental toxicity, review of recent scientific literature on its 
toxicity and advice on the Danish risk assessment of Bisphenol A EFSA 
Panel on food contact materials, enzymes, flavourings and processing 
aids (CEF) (spurningar nr.: EFSA-Q-2009-00864, EFSA-Q-2010-01023 
og EFSA-Q-2010-00709), samþykkt 23. september 2010, Tíðindi 
Matvælaöryggisstofnunar Evrópu, 8(9):1829.

váhrif af völdum bisfenóls A þegar hætt er smám saman 
að gefa þeim að drekka úr pelum úr pólýkarbónati og 
önnur næring verður ríkjandi.

12) Í áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar var bent á að jafnvel 
þó að ungbarn hafi nægjanlega getu til að losa sig við 
bisfenól A ef til verstu hugsanlegra váhrifa kemur er 
geta líffærakerfa ungbarna til að losa sig við bisfenól A 
ekki eins þróuð og hjá fullorðnum og getan verður smám 
saman sú sama og hjá fullorðnum á fyrstu sex mánuðum 
ævinnar.

13) Hugsanleg eiturefnafræðileg áhrif hafa ef til vill meiri 
áhrif á lífveru á þroskunarskeiði en síðar. Samkvæmt 
álitum vísindanefndarinnar um matvæli frá 1997 (8) 
og 1998 (9) eru tiltekin áhrif einkar mikilvæg að því 
er ungbörn varðar, einkum áhrif á innkirtla og æxlun, 
áhrif á ónæmiskerfið og á þroskun taugakerfisins. Áhrif 
bisfenóls A á æxlun og á þroskun taugakerfisins hafa 
verið rannsökuð á yfirgripsmikinn hátt í stöðluðum, 
eiturefnafræðilegum prófunum, sem náðu til margra 
kynslóða, og í öðrum rannsóknum, þar sem tekið var tillit 
til lífvera á þroskunarskeiði, og þær leiddu ekki í ljós 
áhrif af skömmtum undir gildum fyrir þolanlega, daglega 
inntöku. Rannsóknir, sem ekki var hægt að taka tillit 
til við ákvörðun gilda fyrir þolanlega, daglega inntöku 
vegna margra annmarka, leiddu hins vegar í ljós áhrif 
sem tengdust bisfenóli A og geta hugsanlega skipt máli að 
því er eiturefnafræði varðar. Þessi áhrif, einkum þau sem 
tengjast lífefnafræðilegum breytingum í heila og sem geta 
haft áhrif á þroskun taugakerfisins og á ónæmisstýringu, 
draga fram það svið sem skiptir sérstaklega máli að 
því er varðar ungbörn og sem áhersla var lögð á í 
álitum vísindanefndarinnar frá 1997 og 1998. Í áliti 
Matvælaöryggisstofnunarinnar frá 2010 er enn fremur 
minnst á aukin áhrif vegna snemmkominna váhrifa af 
völdum bisfenóls A á æxlismyndun síðar á ævinni ef 
snerting verður við krabbameinsvald. Í þessu tilviki er 
það lífvera á þroskunarskeiði sem er hið viðkvæma stig. 
Því eru það ungbörnin sem eru sérstaklega viðkvæmur 
hluti þýðisins að því er varðar þær niðurstöður sem ekki 
er enn hægt að meta að fullu hvaða áhrif hafa á heilbrigði 
manna.

14) Samkvæmt áliti Matvælaöryggisstofnunarinnar frá 2006 
eru pelar úr pólýkarbónati aðaluppspretta hugsanlegra 
váhrifa á ungbörn af völdum bisfenóls A. Staðgönguefni 
fyrir pólýkarbónat sem innihalda ekki bisfenól A eru 
á markaði í Evrópusambandinu, einkum þá pelar 
fyrir ungbörn sem eru úr gleri og öðrum plastefnum. 
Þessi staðgönguefni verða að standast þær ströngu 
öryggiskröfur sem settar eru fram fyrir efni sem komast 
í snertingu við matvæli. Því er ekki nauðsynlegt að halda 
áfram notkun á pólýkarbónati, sem inniheldur bisfenól A, 
í pela fyrir ungbörn.

(8) Opinion of the Scientific Committee for Food on: A maximum residue limit 
(MRL) of 0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young 
children (birt 19. september 1997).

(9) Further advice on the opinion of the Scientific Committee for Food 
expressed on 19 September 1997 on a Maximum Residue Limit (MRL) of 
0,01 mg/kg for pesticides in foods intended for infants and young children 
(samþykkt af hálfu vísindanefndarinnar 4. júní 1998).
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15) Í ljósi þess að ungbörn eru ef til vill sérstaklega viðkvæm 
gagnvart hugsanlegum áhrifum bisfenóls A, þó að talið 
sé að bisfenól A losni úr líkama ungbarna og jafnvel þótt 
ekki hafi að fullu verið sýnt fram á áhættuna, einkum ekki 
fyrir heilbrigði manna, þykir rétt að draga úr hugsanlegum 
váhrifum bisfenóls A á þau eins og unnt er innan eðlilegra 
marka, þar til frekari vísindagögn liggja fyrir sem skýra 
eiturefnafræðilega þýðingu sumra áhrifa af bisfenóli 
A sem komið hafa fram, einkum að því er varðar 
lífefnafræðilegar breytingar í heila, ónæmisstýrandi áhrif 
og aukna áhættu á æxlum í brjóstum.

16) Varúðarreglan, sem um getur í 7. gr. reglugerðar 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 
2002 um almennar meginreglur og kröfur samkvæmt 
lögum um matvæli, um stofnun Matvælaöryggisstofnunar 
Evrópu og um málsmeðferð vegna öryggis matvæla (10), 
gerir Sambandinu kleift að grípa til bráðabirgðaráðstafana 
á grundvelli fyrirliggjandi og viðeigandi upplýsinga þar 
til viðbótaráhættumat og endurskoðun á viðkomandi 
ráðstöfun liggur fyrir innan hæfilegs tíma.

17) Með tilliti til þess að óvissa er uppi í tengslum við 
núverandi stöðu vísindarannsókna að því er varðar 
skaðsemi af hugsanlegum váhrifum á ungbörn af völdum 
bisfenóls A (11) vegna notkunar á pelum úr pólýkarbónati, 
og að nauðsynlegt er að skýra hana betur hefur 
framkvæmdastjórnin rétt til að grípa til forvarnarráðstafana 
varðandi notkun á bisfenóli A í pelum úr pólýkarbónati 
fyrir ungbörn á grundvelli varúðarreglunnar sem gildir 
við aðstæður þar sem vísindaleg óvissa ríkir, jafnvel þó 
að áhættan, einkum fyrir heilbrigði manna, hafi ekki að 
fullu verið staðfest.

18) Til að ná því grundvallarmarkmiði að tryggja öfluga 
heilsuvernd manna er þess vegna nauðsynlegt og rétt að 
fjarlægja hættuþætti að því er varðar líkamlegt og andlegt 
heilbrigði sem orsakast geta af því að ungbörn verði fyrir 
váhrifum af völdum bisfenóls A úr pelum.

19) Framkvæmdastjórnin lagði mat á markaðinn fyrir pela 
fyrir ungbörn og fékk upplýsingar frá viðkomandi 
framleiðendum um að iðngreinin væri, að eigin 
frumkvæði, að skipta þeim út á markaðnum og að 
efnahagsleg áhrif hinnar fyrirhuguðu ráðstöfunar væru 
takmörkuð. Því skal vera búið að skipta út öllum pelum, 
sem innihalda bisfenól A og eru ætlaðir fyrir ungbörn, 
fyrir mitt ár 2011 á markaðnum í Evrópusambandinu..

20) Þangað til frekari vísindagögn liggja fyrir sem skýra 
eiturefnafræðilega þýðingu sumra áhrifa af bisfenóli 
A sem komið hafa fram, einkum að því er varðar 
lífefnafræðilegar breytingar í heila, ónæmisstýrandi 
áhrif og aukna áhættu á æxlum í brjóstum, skal banna 
tímabundið notkun á bisfenóli A til framleiðslu og 
setningar á markað á pelum úr pólýkarbónati fyrir ungbörn. 
Því ber að breyta tilskipun 2002/72/EB til samræmis við 
það. Matvælaöryggisstofnunin hefur umboð til að vakta 
nýjar rannsóknir til að skýra þessi áhrif.

(10) Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1.
(11) Eins og skilgreint er í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/141/EB 

(Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 1)

21) Að loknu mati á tæknilegum og efnahagslegum 
framkvæmanleika þess að innleiða fyrirhugaða ráðstöfun 
er niðurstaðan sú að ráðstöfunin skapi ekki meiri höft 
fyrir viðskipti en þarf til að ná þeirri öflugu heilsuvernd 
sem er markmið Sambandsins.

22) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru 
í samræmi við álit fastanefndarinnar um matvælaferlið og 
heilbrigði dýra.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Í A-þætti í II. viðauka við tilskipun 2002/72/EB kemur 
eftirfarandi í stað textans í 4. dálki undir tilvísunarnúmerinu 
13480 að því er varðar einliðuna 2,2-bis(4-hýdroxýfenýl)
própan:

„SFM(H) = 0,6 mg/kg. Notist ekki til framleiðslu á pelum 
úr pólýkarbónati fyrir ungbörn (*)“

(*) „Ungbörn“ samkvæmt skilgreiningu í tilskipun framkvæmda stjórnar-
innar 2006/141/EB (Stjtíð. ESB L 401, 30.12.2006, bls. 1)

2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg 
lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari 
eigi síðar en 15. febrúar 2011. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þegar aðildarríkin samþykkja ákvæðin, sem um getur í 1. mgr., 
skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík 
tilvísun þegar þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja 
nánari reglur um slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu beita ákvæðunum, sem um getur í 1. 
mgr., á þann veg að frá og með 1. mars 2011 sé bannað að 
framleiða, og frá og með 1. júní 2011 að setja á markað og flytja 
inn í Sambandið, plastefni og -hluti sem ætlað er að komast í 
snertingu við matvæli og sem uppfylla ekki ákvæði þessarar 
tilskipunar.

3.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 55/284 7.10.2011

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi 1. febrúar 2011.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 28. janúar 2011.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar

 José Manuel BARROSO

 forseti

__________________


