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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is ervan overtuigd dat Bisfenol A, een hormoonachtige stof, gevaarlijk is. Toch 
bevindt deze stof zich in veel plastic verpakkingen. Sinds 1 juni 2010 mogen babyflesjes die 
Bisfenol A (BPA) bevatten, niet worden verkocht in de EU. Indiener stelt dat de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid (European Food Safety Authority, EFSA) veel te langzaam 
is met een totaalverbod van BPA in verpakkingsmateriaal voor levensmiddelen. Hij verzoekt 
om een snelle invoering van een dergelijk totaalverbod.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 november 2012. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 januari 2013

Momenteel is het op EU-niveau toegelaten de stof Bisfenol A als monomeer te gebruiken in 
materiaal van kunststof dat met levensmiddelen in contact komt1. De limiet voor de 
overdracht van de stof van 0,6 mg per kilogram voeding is gebaseerd op de toelaatbare 
dagelijkse inname (TDI) die in 20062 door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid 

                                               
1 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.
2 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/428.htm.
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werd vastgelegd op 0,05 mg per kilogram lichaamsgewicht en in 20101 werd bevestigd.

Hoewel de EFSA in 2010 de TDI voor alle delen van de bevolking heeft bevestigd, heeft zij 
eveneens verwezen naar sommige bestaande onzekerheden die uit de beschikbare gegevens 
blijken. Aangezien het onduidelijk bleef of deze onzekerheden relevant zijn voor de 
gezondheid van de mens, waren zij niet voldoende reden om de toepasbaarheid van de 
toelaatbare dagelijkse inname op de helling te zetten. Aangezien de onzekerheden betrekking 
hadden op de eindpunten die van belang zijn tijdens de ontwikkelingsfase en in het advies van 
2006 zuigelingen werden aangewezen als de groep die het meest aan Bisfenol A wordt 
blootgesteld, heeft de Commissie besloten dat het in het geval van zuigelingen 
gerechtvaardigd is het voorzorgsbeginsel toe te passen en heeft zij het gebruik van Bisfenol A 
bij de vervaardiging van zuigflessen voor zuigelingen vanaf maart 2011 verboden en het op 
de markt brengen van deze flessen vanaf 1 juni 2011. Op basis van de beschikbare 
wetenschappelijke gegevens was het niet gerechtvaardigd het voorzorgsbeginsel ruimer toe te 
passen. De actuele blootstelling van de bevolking ligt ver onder de toelaatbare dagelijkse 
inname.

Sinds 2010 zijn verdere studies beschikbaar geworden. Momenteel onderzoekt de EFSA of in 
deze studies verdere informatie wordt verstrekt op basis waarvan de herziening of de 
intrekking van de TDI noodzakelijk zou zijn. De EFSA verwacht in mei 2013 het advies te 
publiceren. De Commissie zal de huidige toelating van Bisfenol A in materiaal van kunststof 
dat met levensmiddelen in contact komt, herzien in het licht van dit advies. Zodra het EFSA-
advies beschikbaar is, zal de Commissie ook besluiten of een beperking in andere materialen 
die met levensmiddelen in contact komen, zoals deklagen voor blik, noodzakelijk is om een 
risico voor de gezondheid van de consument te voorkomen. In haar besluit zal de Commissie 
eveneens rekening houden met de beschikbaarheid van veilige alternatieven voor het huidige 
gebruik van Bisfenol A.

Conclusie
Zodra het advies van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid over de nieuwe evaluatie 
van Bisfenol A beschikbaar is, zal de Commissie besluiten of en welke maatregelen 
noodzakelijk zijn teneinde te voorkomen de consument wordt blootgesteld aan een risico dat 
te wijten is aan het gebruik ervan in materialen die met levensmiddelen in contact komen.

                                               
1 http://www.efsa.europa.eu/en/scdocs/scdoc/1829.htm.


