Amsterdam, 10 januari 2018
Geachte Europarlementariër,
Op donderdag 11 januari stemt de Commissie Milieubeheer, Volksgezondheid en Voedselveiligheid
(ENVI) van het Europees Parlement over de regulering van de Europese Commissie over het gebruik van
hormoonverstorende stof Bisfenol A (BPA) in vernissen en coatings die in contact komen met voedsel
(10/2011)1.
De ondertekenaars van deze brief - Woman Engage for a Common Future (WECF), Health and
Environment Alliance en Stichting Wemos - zijn bezorgd over de voorgestelde BPA migratielimieten in
deze regulering. Wij roepen u op om de motie te steunen2 en de gewijzigde regulering te verwerpen.
Deze regulering beschermt de gezondheid van de Europese bevolking onvoldoende tegen de
hormoonverstorende stof BPA.
BPA wordt nog steeds gebruikt voor verschillende voedselverpakkings- en contactmaterialen zoals
coatings, blik, doppen en andere verpakkingen van waaruit de stof in de voeding lekt en vervolgens
wordt geconsumeerd. Nog steeds wordt bij vrijwel iedereen BPA gevonden in het lichaam, terwijl het
bewezen schadelijk is en kan bijdragen aan kanker, genitale abnormaliteiten, afname in spermakwaliteit
en andere vruchtbaarheidsproblemen. Daarnaast kan het bijdragen aan diabetes, obesitas en neurogedragsproblemen3.
Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) classificeert BPA als een zeer zorgwekkende
stof op de basis van de effecten op de menselijke gezondheid4. Wemos is vooral bezorgd om het feit dat
een lage dosis BPA al een negatief effect op de gezondheid kan hebben. Daarnaast bestaan er inmiddels
veilige alternatieven5.
1

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0010&from=FR
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www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201801/ENVI/ENVI(2018)0111_1P/sitt-7665982
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http://envhealth.org/IMG/pdf/18062014_final_health_costs_in_the_european_union_how_much_is_realted_to_edcs-2.pdf
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https://echa.europa.eu/documents/10162/ac9efb97-c06b-d1a7-2823-5dc69208a238
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https://substitution-bp.ineris.fr/en/medias

Verder herinneren wij u er graag aan dat het Europese Parlement reeds in 2016 opriep tot een verbod
op BPA in voedselcontactmaterialen6. Maar ook het Nederlandse parlement nam in februari 2017 een
motie aan om BPA in voedselcontact materialen te verbieden7.
Hoewel de Commissie met dit beleid de migratie van BPA in voeding wil terugdringen, blijven wij van
mening dat een algeheel verbod nodig is om de volksgezondheid te beschermen. Wij roepen u op om
de motie te steunen, de nieuwe regelgeving (10/2011) te verwerpen, en BPA in
voedselcontactmaterialen te verbieden.
We rekenen erop dat u voor de gezondheid van de Nederlandse en Europese burgers kiest. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met Wemos (+31 020 435 20 50).
Met vriendelijke groet,
Mariëlle Bemelmans
Directeur Stichting Wemos
Mede namens:
Woman Engage for a Common Future
Health and Environment Alliance
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http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P8-TA-2016-0384
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https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32793-260.html

