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Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001193/2017 

aan de Commissie 
Artikel 130 van het Reglement 

Nicola Caputo (S&D), Louis Michel (ALDE), Bart Staes (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), 

Lynn Boylan (GUE/NGL), Maite Pagazaurtundúa Ruiz (ALDE), Bas Eickhout (Verts/ALE), Nessa 

Childers (S&D), Martina Anderson (GUE/NGL), Gilles Pargneaux (S&D), Keith Taylor 

(Verts/ALE), Carolina Punset (ALDE), Tibor Szanyi (S&D), Claudiu Ciprian Tănăsescu (S&D), 

Robert Rochefort (ALDE), José Inácio Faria (PPE), Eric Andrieu (S&D), Michèle Rivasi 

(Verts/ALE), Anja Hazekamp (GUE/NGL), Brando Benifei (S&D), Momchil Nekov (S&D), Doru-

Claudian Frunzulică (S&D), Paul Brannen (S&D), Sirpa Pietikäinen (PPE) en Laurenţiu Rebega 

(ENF) 

Betreft: Hormoonverstorende chemische stoffen 

In meer dan 1 300 onderzoeken is een verband aangetoond tussen blootstelling aan 
hormoonverstorende chemische stoffen en ernstige gezondheidsproblemen zoals onvruchtbaarheid, 
diabetes, obesitas, hormoongerelateerde vormen van kanker en neurologische stoornissen. 

Het nieuwste voorstel van de Commissie vormt geen verbetering ten opzichte van eerdere voorstellen. 
In het voorstel wordt een onrealistisch grote hoeveelheid wetenschappelijk bewijs gevraagd ten 
aanzien van hormoonverstoorders en worden uitzonderingen voor bepaalde chemische stoffen 
bepleit, waarbij er geen rekening mee wordt gehouden dat chemische stoffen de werking van het 
hormoonstelsel direct of indirect kunnen beïnvloeden, zodat de mogelijkheid om hormoonverstorende 
chemische stoffen te identificeren en te reguleren ernstig beperkt wordt. 

Wij zijn sterk gekant tegen dit voorstel omdat het belangrijke uitzonderingen bevat die eraan 
voorbijgaan dat een chemische stof de werking van het hormoonstelsel kan aantasten. Om 
hormoonverstorende chemische stoffen effectief en overeenkomstig de stand van de wetenschap te 
kunnen identificeren, ondersteunen wij de ontwikkeling van een systeem van verscheidene 
categorieën dat stoelt op beschikbaar bewijs over de hormoonverstorende uitwerking van bepaalde 
chemische stoffen. Het gaat hier om een gelijksoortige benadering als het voor kankerverwekkende 
stoffen gebruikte classificatiesysteem. Aan de hand van een categoriseringssysteem kan bepaald 
worden welke chemische stoffen prioriteit moeten krijgen bij de beoordeling en regulering. Tevens 
maakt een categoriseringssysteem het mogelijk om nieuwe gegevens te verwerken wanneer meer 
onderzoek wordt gepubliceerd.  

Kan de Commissie, gezien het bovenstaande, aangeven of zij beoogt gebruik te maken van 
categorieën voor het identificeren van hormoonverstorende chemische stoffen? 


