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THE PROBLEM OF PHTHALATES  RESIDUES 
IN WINE PRODUCTS

The problem of population exposure to phthalates 
contamination is a major concern  to international 
regulatory bodies, but also non-governmental 
organizations, environmentalists, etc. The  rejection 
by Rospotrebnadzor of some Moldovan wine lots, 
under the pretext that it contains dibutyl phthalate, 
has caused not only material damage to Moldovan 
producers, but also enormous moral damage, with 
direct impact on the reputation of Moldovan wine 
industry.

The article examines the issue of phthalates 
in general, the regulation of the problem at the 
national and international levels, possible ways of 
contamination of foodstuffs and the possibility to 
reduce these factors

 
Introducere
Ftalaţii reprezintă o clasă de  produse chimice, 

constituite dint-un inel benzenic şi două grupări 
carboxilice în poziţia orto- (fi gura 1), care se 
utilizează extrem de larg, fi ind în special folosiţi 
drept plastifi catori – adaosuri la substanţele 
polimere (mase plastice, cauciucuri, vopsele), 
menite să le imprime polimerilor (PVC) plasticitate, 
extensibilitate şi rezistenţă la rupere. Acestea 
reprezintă 90 la sută din producţia mondială de 
ftalaţi, ceea ce echivalează cu circa 3 mln tone/an. 
Alte 10 procente din producţia mondială de ftalaţi se 
folosesc drept solvenţi, denaturanţi pentru alcool, în 
produsele cosmetice, de parfumerie, pesticide etc.

Ftalaţii nu sunt legaţi chimic în matricea 
polimerului. Prin urmare, ei pot să migreze în 
lichidul ce vine în contact cu acesta sau chiar să 
treacă în aer. Solubilitatea ftalaţilor în apă este  foarte  
redusă. Pentru dibutilftalat (DBP), spre exemplu, 
solubilitatea în apă constituie doar 0,1 procente. 
Migrarea lor este accelerată în prezenţa grăsimilor 
şi a alcoolului, acestea contribuind la o solubilizare 
mai importantă a ftalaţilor. 

Expunerea la ftalaţi nu este întotdeauna 

problematică, deoarece unii dintre ei nu sunt 
recunoscuţi drept toxici (di-isodécyle DIDP,   di-
isononyle DINP ) şi se utilizează pe larg în diverse 
dispozitive medicale (fi gura 1). 

                     

Figura 1. Utilizarea ftalaţilor ca plastifi catori 

Producţia anuală de dibutilftalat (DBP) 
în Europa este de 26 000 t, iar consumul – de 
18 000 t1. DBP se foloseşte preponderent în 
următoarele domenii:

Construcţia maşinilor  (plastifi ant şi solvent 
pentru vopsele şi lacuri pe bază de nitroceluloză);

Materiale de construcţie  (mastică, agenţi 
surfactanţi, materiale pentru acoperirea suprafeţelor 
interne şi externe, fi bre din sticlă etc.);

Industria textilă  (lubrifi ant pentru fi bre 
textile, component al vopselelor pentru textile);

Liant pentru răşinile acetovinilice; 
Agent anti-spumant pentru insecticide; 
Adeziv pentru hârtie etc. 

Rata de expunere. Mulţi cercetători atestă 
că rata de expunere la contaminare cu ftalaţi în 
majoritatea cazurilor este sub limita dozei zilnice 
tolerabile (DZT) [1-6].  Dar deoarece ftalaţii sunt 
omniprezenţi, este destul de difi cil de a determina 
cu exactitate doza expunerii. Potrivit unui studiu 
internaţional [5], acest indice se situează în 
următoarele limite (tabelul 1). Femeile şi copiii mici 
sunt cei mai expuşi.
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Tabelul 1 
Doza  zilnică de expunere la ftalaţi  pentru 

diferite categorii de populaţie!

Categoria/
vârsta

Categorii de vârstă

Copii
0-1 

Copii
1- 3

Copii
4- 10

Femei
18- 20

Bărbaţi
18- 80

Doza 
zilnică,
μg /kg GC

55- 380 20- 183 5- 54 8- 124 8- 92

1GC – greutate corporală,
Căile de contaminare. Căile  principale de 

contaminare cu DBP sunt:
prin inhalare;• 
prin ingestie, în formă de alimente şi apă • 

contaminate;
prin folosirea  produselor de igienă, cosmetice, • 

parfumuri etc.; 
prin folosirea obiectelor din PVC (jucării, • 

mănuşi, recipiente din PVC etc.);
prin diverse dispozitive medicinale • 

(medicamente în capsule, aparate de perfuzie, 
dispozitive de transfuzie a sângelui etc).

În opinia experţilor, contaminarea prin inhalare 
şi prin ingestie deţine un rol primordial. Cercetătorii 
olandezi arată că în apa de ploaie conţinutul de 
DBP variază între 0,280-0,880 μg/l [14]. În Suedia 
se estimează că circa 75 la sută din cele 200 t de 
DBP, utilizate anual, sunt eliminate în atmosferă 
(lacuri şi vopsele, în special). Ulterior o bună parte 
poate fi  inhalată, iar alta, după ploaie, nimereşte 
în lanţul alimentar. Conţinutul de DBP, bunăoară, 
în apa râului Sena (în regiunea or. Paris, Franţa)  
după ploaie depăşeşte de 5-7 ori conţinutul de DBP, 
înregistrat pe timp secetos [8]. 

Riscul de contaminare cu ftalaţi prin ingestie. 
Pentru că sunt liposolubili, ftalaţii au tendinţa de a 
se concentra în alimentele bogate în grăsimi, precum 
untul, laptele, brânzeturile. Acestea reprezintă calea 
cea mai probabilă de contaminare alimentară a 
populaţiei cu reziduuri de ftalaţi. Un studiu american 
a demonstrat că materialele de ambalaj pierd anual 
1 procent din conţinutul total de ftalaţi când sunt în 
contact cu alimentele şi cca 0,1 procente când sunt 
în contact cu aerul [14]. Pentru DBP,  cercetătorii 
din Canada (IPCS şi Health Canada) au stabilit, 
că doza zilnică ingerată variază între 1,9 şi  7,0 
μg/kg GC/ zi (greutate corporală  pe zi), acestea 
provenind aproape în exclusivitate din alimentele 
cu un conţinut sporit de grăsimi [12].

Efectul  fi ziologic şi metabolismul ftalaţilor. 
Ftalaţii sunt consideraţi substanţe nocive de gradul 
3 (moderat toxice) care pot produce următoarele 

efecte (pe termen scurt): alergii, astm etc. Expunerea 
pe termen lung poate să conducă la  perturbări ale 
sistemului nervos şi endocrin, sporirea riscului de 
cancer, anomalii ale dezvoltării la copii etc. [6-10]. 
Ftalaţii sunt consideraţi bioacumulabili, fi ind limitaţi 
prin biodegradare, de aceea pot să se acumuleze în 
sol, apă şi în plante, sporind riscul contaminării prin 
lanţul alimentar [11-12].    

Ftalaţii sunt produse  liposolubile de o 
stabilitate înaltă care se absorb uşor pe cale orală şi 
respiratorie, mai puţin pe cale cutanată.  În organism 
se distribuie rapid  în ţesutul adipos, în plămâni şi 
fi cat. Cercetările efectuate pe animale de laborator 
au arătat că eliminarea ftalaţilor din organism se 
produce printr-un mod bi-compartimental, a doua 
fază de eliminare fi ind destul de îndelungată, ceea 
ce se explică prin existenţa unui ciclu entero-
hepatic [13-15].  Diftalaţii  sunt supuşi unei etape 
de hidroliză enzimatică cu formarea metabolitului 
monosubstituit, a unui alcool primar şi a hexanolului 
cu substituent în poziţia 2. Spre exemplu: DEHP 
generează MEHP mono(ethylhexyl) ftalat, 3-octa-
nol şi 2-ethylhexanol (2-EH), care ulterior se 
oxidează în acid 2-etilhexanoic (2-EHA). 2-EHA 
prezintă, la rândul său, un metabolit toxic foarte 
activ. Activitatea hidrolitică este asigurată de lipaze 
şi esteraze (enzime pancreatice şi plasmatice).

Doze de referinţă şi clasifi care 
Pentru mediu. Diferite ţări au adoptat, pentru o 

categorie de ftalaţi, dispoziţii legale şi recomandări 
referitoare la nivelul maxim tolerabil de expunere la 
acţiunea lor (tabelul 2).

Tabelul 2. 
Reglementarea expunerii la acţiunea unor 

ftalaţi şi clasifi carea lor
Compuşi Valori limită de 

expunere1

Clasifi care2

DMP-dimet i l 
ftalat

5 mg.m-3 (USA, Franţa)

DEP- dietil 
ftalat

5 mg.m-3 (USA, Franţa)

DBP- dibutil 
ftalat

5 mg.m-3 (USA, Franţa)
5 mg.m-3 (Irlanda, 
Anglia)
3 mg.m-3 (Suedia, 
Danemarca)

N; R50
T; Repr. Cat.2; R61 
Repr. Cat.3; R62 28e 
ATP (2001)

BBP- 
benzilbutil
 ftalat

5 mg.m-3 (Suedia, 
Danemarca)
5 mg.m-3 (USA, Franţa)

N; R50-53
T; Repr. Cat.2; R61 
Repr. Cat.3; R62 29e 
ATP (2004)

DEHP-etilhexil 
ftalat

5 mg.m-3 (USA, Franţa) 
10 mg.m-3  (Germania)
10 mg.m-3 (STEL3 
USA)

5 mg.m-3 (USA, Franţa);
10 mg.m-3  (Germania) 
10 mg.m-3  (STEL3 
USA)

Chimie
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1. VME: TLV-TWA (Threshold Limit Value-
Time Weight Average). Reprezintă valorile medii 
calculate pentru 8 h pe zi şi 40 h pe săptămână. 

2.  Clasifi carea din anexa  Directivei europene 
67/548/CEE –  N:  toxic pentru mediul ambiant; 
R50-53:  foarte toxic pentru mediul acvatic; R50:  
foarte toxic pentru organisme acvatice; T: toxique. 
Repr. Cat.2; R60:  poate afecta fertilitatea; Repr. 
Cat.2 ; R61:  riscuri în timpul sarcinii;   Repr. Cat.3; 
R62:  riscuri posibile pentru fertilitate; Xn:  nociv 
pentru specia umană; R22: nociv în cazul ingestiei.

3. STEL: Short-Term Exposure Limit ou valeurs 
limites d’exposition de courte durée.  Reprezintă 
concentraţiile medii la care poate fi  expusă persoana 
nu mai mult de 15 min. pe zi.  

La 16 decembrie 2008, a fost stabilită limita 
maximă tolerabilă de 1,3 μg/L  DEHP pentru toate 
apele de suprafaţă (directiva 2008/105/CE). Alţi doi 
ftalaţi – DBP şi BBP fi gurează pe lista prioritară a 
Agenţiei Europene de Produse Chimice (ECHA)  
privind stabilirea LMT.

Conform ГН 2.1.5.1315-03 şi modifi cării ГН 
2.1.5.2280-07  «ПДК химических веществ в 
воде водных объектов питьевого и культурно-
бытового водопользования»,  pentru apa potabilă 
în Federaţia Rusă limita pentru DBP este stabilită 
de 0,2 mg/l.

Pentru alimente: Autoritatea  europeană de 
securitate a alimentelor  (EFSA) a fi xat doza zilnică 
tolerabilă (DZT) pentru următorii  esteri ai acidului 
ftalic :

10  μg/kg GC/ zi pentru DBP (EFSA Journal 
2005, 242),

500 μg/kg GC/ zi pentru BBP (EFSA Journal 
2005, 241),

50 μg/kg GC/ zi pentru le DEHP (EFSA Journal 
2005, 243).

Pentru alţi ftalaţi, precum  DEP,  DMP şi DOP 
doza zilnică tolerabilă nu a putut fi  stabilită de către 
EFSA.

Pentru obiectele, destinate contactului cu 
produsele alimentare. BBP şi DBP nu sunt autori-
zaţi pentru compoziţia vopselelor şi a lacurilor 
aplicate peliculelor de celuloză regenerată, care pot 
veni în contact cu alimentele (Directiva 2004/14/CE 
din 29 ianuarie 2004).

Utilizarea  DBP,  BBP şi DEHP în materiale 
din plastic şi alţi polimeri destinaţi contactului cu 
produsele alimentare este reglementată conform 
directivei europene 2007/19/CE din 02 aprilie 
2007 de modifi care a Directivei 2002/72/CE 

privind materialele şi obiectele din material plastic 
destinate să vină în contact cu produsele alimentare 
şi a Directivei 85/572/CEE a Consiliului de stabilire 
a listei de simulanţi utilizaţi pentru testarea migrării 
constituenţilor materialelor şi obiectelor din material 
plastic care vin în contact cu produsele alimentare.

Reglementare Federaţia Rusă.  Conţinutul 
de DBP  este reglementat în Federaţia Rusă prin 
documentul normativ ГН 2.3.3.972-00 «ПДК 
химических веществ, выделяющихся из 
материалов, контактирующих с пищевыми 
продуктами»,   limita de admisibilitate fi ind  < 0,01 
mg/kg.

Reglementare Republica Moldova. În ţara 
noastră conţinutul de DBP (sau alţi ftalaţi) nu 
se reglementează în produse alimentare nici la 
momentul actual, nici în perspectivă (HG nr. 
520 din 22.06.2010 Cu privire la aprobarea 
Regulamentului sanitar privind contaminanţii din 
produse alimentare).

Reglementarea conţinutului de DBP nemijlo-
cit în produsele alimentare. Nu este stabilită nicio 
limită, deoarece acesta este un contaminant, care 
apriori nu ar trebui să fi e  prezent în alimente. Dar pe 
baza informaţiilor noi legate de evaluarea riscurilor 
substanţelor evaluate şi de nevoia de adaptare la 
progresele tehnice şi la normele actuale de calculare 
a migrării, a fost aprobată Directiva 2007/19/CE, 
care  implică verifi carea respectării limitelor de 
migrare specifi ce (LMS) ale  simulantului D pentru 
aditivii autorizaţi şi facilitatori ai polimerizării 
(PPA).

Se introduce conceptul barierei funcţionale 
din plastic, şi anume prezenţa unei bariere în 
materialele sau obiectele din plastic care previne 
sau reduce migrarea din spatele barierei respective 
în alimente. Numai sticla şi anumite metale 
pot să asigure o blocare completă a migrării. 
Plasticul reprezintă o barieră parţial funcţională 
cu proprietăţi şi o efi cienţă care trebuie evaluate 
şi care pot să faciliteze reducerea migrării 
substanţelor sub anumite LMS sau sub o limită 
de detecţie. Ţinând seama de difi cultăţile tipului 
de analiză afectat de o toleranţă analitică mare, 
trebuie să se stabilească un nivel maxim de 0,01 
mg/kg dintr-o substanţă neautorizată printr-o 
barieră funcţională din plastic, pentru alimente 
sau simulanţi de alimente.

Migrarea substanţelor prevăzute în alimente 
sau în simulanţi nu poate să depăşească 
0,01 mg/kg, măsurate cu siguranţă statistică printr-o 
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metodă de analiză, în conformitate cu articolul 11 
din Regulamentul (CE) 882/2004. 

Limita  de migrare specifi că (LMS) se exprimă 
întotdeauna ca o concentraţie în alimente sau 
simulanţi. Aceasta se aplică unui grup de compuşi, 
în cazul în care compuşii sunt înrudiţi structural 
sau toxicologic, în special izomeri sau compuşi din 
acelaşi grup funcţional, şi include transferul posibil 
de compensare.

Totuşi, pentru  esterul dibutilftalat, se stabileşte 
LMS = 0,3 mg DBP/kg de simulant de aliment. În 
cazul vinului drept simulant de alimente serveşte 
soluţia de 15 procente de etanol.

Recomandări OIV. Nu există pentru moment. 
Au fost desfăşurate mai multe proiecte şi ante-
proiecte, dar recomandări nu au fost formulate, la 
fel ca şi pentru reziduurile de pesticide: 

Projets de résolution concernant les LIMITES 
de certains produits, en ETAPE 6

10.1. Résidus de produits phytosanitaires
OENO/SCMA/01/203 FR
OENO/SCMA/01/203 add.1
12. Avant-Projets de résolution concernant les 

LIMITES de certains produits, en ETAPE 2
12.1. Limites en Phtalates dans les vins.

 Căile posibile de contaminare a produselor 
alimentare cu ftalaţi. Căile posibile de contaminare, 
în ordinea descreşterii probabilităţii de contaminare 
a alimentelor, sunt:

- în procesul de producere, şi anume în urma 
contactului:

a) cu materialele din cauciuc (nedestinate 
contactului cu produsele alimentare)

b) cu materiale plastice (nedestinate contactului 
cu produsele alimentare)

c)  cu suprafeţe vopsite
d)  cu unele materiale adjuvante: 

la îmbuteliere/ambalare, în special la cald;- 
din materia primă, dacă:- 
mediul este contaminat;- 
DBP intră în componenţa pesticidului - 

utilizat;
materia primă a fost în contact cu recipientele - 

din plastic.
Această listă poate fi  continuată, deoarece lista 

obiectelor ce conţin ftalaţi este imensă.
Provenienţa ftalaţilor poate să difere de la un lot 

de produs la altul.

Diminuarea riscurilor de contaminare a 
produselor alimentare, inclusiv a celor vinicole, 
cu ftalaţi.  Potrivit regulamentelor sanitare nr. 

03.3.3.51 din 21.08.2003 Normative tehnice de 
migrare a elementelor toxice din confecţiile care 
contactează cu produsele alimentare şi metodele 
de determinare şi nr. 06.10.3.67 din 22.12.2004 
Reguli şi norme sanitaro-epidemiologice pentru 
materialele folosite în sectorul alimentar, utilizarea 
dibutilftalatului în materialele şi obiectele destinate 
să vină în contact cu produsele alimentare este 
interzisă. Nu se admite nici migraţia dibutilftalatului 
din astfel de materiale.

Actualmente se afl ă în examinare proiectul HG 
Regulament sanitar privind materialele şi obiectele 
destinate să vină în contact cu produsele alimentare, 
care  transpune prevederile Regulamentului  CE 
nr.1935/2004 din 27 octombrie 2004 privind 
materialele şi obiectele destinate să vină în contact 
cu produsele alimentare. Acesta prevede, că  
Ministerul Sănătăţii, în perioada 2011-2012, va 
elabora şi aproba, în modul stabilit, Regulamente 
sanitare vizând cerinţele specifi ce pentru materiale 
şi obiectele active şi inteligente destinate să vină în 
contact cu produsele alimentare.

Directiva nr. 2007/19/CE Impact asupra 
materialelor din plastic (PVC) care pot veni în 
contact cu produsele alimentare, intrată în vigoare 
în UE din 1 iulie 2008,   este una specifi că, prevăzută 
de către  Regulamentul CE nr.1935/2004 din 27 
octombrie 2004. Ea interzice fabricarea şi importul 
produselor PVC destinate contactului cu produsele 
alimentare, în componenţa cărora intră ftalati, 
stabileşte limitele globale şi specifi ce de migrare şi 
modul de testare a acestora.   

Astfel, aderarea la Directiva nr. 2007/19/
CE, care transpune prevederile Regulamentului  
CE nr.1935/2004 din 27 octombrie 2004 privind 
materialele şi obiectele destinate să vină în contact 
cu produsele alimentare, ar permite diminuarea 
gradului de contaminare a produselor alimentare cu 
reziduuri de ftalaţi. 

Dar aceasta  este doar o parte a problemei, care 
ţine de autorităţi.

Cum responsabilitatea majoră pentru 
inofensivitatea produsului ţine de producător, este 
necesar ca acesta să-şi analizeze fl uxul tehnologic, 
toate elementele care ar putea să conducă la 
contaminarea produsului, şi să le excludă. Este 
timpul ca sistemele managementului calităţii, care 
sunt implementate în majoritatea întreprinderilor 
din sectorul agroalimentar, inclusiv cele vinicole, 
să devină funcţionale şi să-şi  justifi ce aplicarea, 
deoarece în cazul contaminanţilor, precum sunt 
ftalaţii, sursa contaminării va fi  întotdeauna diferită 
de la un caz la altul.  

Chimie
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