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Betreft: Verzoekschrift 0189/2012, ingediend door Brigitte Verhauwaert (Belgische 
nationaliteit), over antimoon in plastic flessen

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indienster stelt dat water en andere dranken in plastic (PET) flessen verontreinigd kunnen 
raken door de stof antimoon. De symptomen van antimoonvergiftiging lijken op die van 
arsenicumvergiftiging. Volgens indienster bestaat er een gevaar voor de volksgezondheid 
omdat er geen Europese controle of regelgeving is. Indienster verzoekt om onmiddellijke 
stopzetting van de distributie van water en dranken in PET-flessen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 13 juni 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 augustus 2012

Antimoontrioxide wordt gebruikt als additief en katalysator bij de productie van PET1 en 
andere polymeren, ter hoogte van een maximumpercentage van 0,035% (onder de naam 
antimoon). Krachtens verordening (EU) nr. 10/2011 betreffende materialen en voorwerpen 
van kunststof2 mag antimoon gebruikt worden in plastic materiaal dat in contact komt met 
levensmiddelen, maar op voorwaarde dat er per kilogram voedsel niet meer dan 0,04 mg van 
de stof in de levensmiddelen terechtkomt.

                                               
1 Polyethyleentereftalaat.
2 Verordening (EU) nr. 10/2011 van de Commissie van 14 januari 2011 betreffende materialen en voorwerpen 
van kunststof, bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PB L 12 van 15.1.2011, blz. 1)
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Deze toelating berust op een in 2004 gepubliceerde evaluatie van het Europees Bureau voor 
voedselveiligheid1. Voor de berekening van de limiet voor de overdracht van de stof uit met 
levensmiddelen in contact zijnde materialen is uitgegaan van de toelaatbare dagelijkse 
opname van 0,006 mg antimoon per kilo lichaamsgewicht per dag (of 0,36 mg antimoon per 
persoon per dag) zoals vastgesteld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)2. Deze 
limiet zorgt ervoor dat de blootstelling aan antimoon via plastic materialen die in contact zijn 
met levensmiddelen, niet meer dan 10% van de toelaatbare dagelijkse opname bedraagt.

De lidstaten kunnen de in de regelgeving inzake materialen en voorwerpen uit kunststof 
vastgelegde limieten afdwingen en plastic flessen die tot een antimoonconcentratie van meer 
dan 0,04 mg per kg voedsel leiden, van de markt halen. 

Conclusie

De Commissie besluit dat eventuele gezondheidsrisico's als gevolg van de aanwezigheid van 
antimoon in plastic drankflessen afdoende behandeld worden door de bestaande wetgeving. 

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/24a.pdf
2 Ontwerprichtsnoeren van de WHO inzake drinkwater, 3e uitgave, 2003.


