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Betreft:

Het uitblijven van urgente maatregelen van de Commissie inzake hormoonontregelende
chemische stoffen

Op 7 november 2018 heeft de Commissie een mededeling gepubliceerd met als titel "Een
alomvattend EU-kader voor hormoonontregelende stoffen" ter actualisering van de strategie van 1999.
Deze mededeling zou het vervolg moeten zijn van de toezegging van de Commissie in het kader van
het zevende milieuactieprogramma om de blootstelling aan hormoonontregelende stoffen tegen 2015
tot een minimum te beperken en van de conclusies van de Raad van december 2016 waarin de
Commissie ertoe wordt opgeroepen eindelijk op te treden tegen schadelijke chemische stoffen, met
inbegrip van hormoonontregelende chemische stoffen. In het document van 11 bladzijden wordt
echter niet ingegaan op de urgente noodzaak de burgers en met name de kwetsbaarste
bevolkingsgroepen, waaronder kinderen, tegen de wijdverbreide blootstelling aan
hormoonontregelaars te beschermen.
Diverse lidstaten hebben thans hun eigen nationale strategieën inzake hormoonontregelende
chemische stoffen vastgesteld.
In de mededeling van de Commissie worden geen concrete voorzorgsmaatregelen voorgesteld om de
vastgestelde urgente gezondheidsproblemen aan te pakken of de mazen in de wetgeving te dichten
die tijdens de reeds verrichte evaluatieprocessen zijn vastgesteld. In plaats daarvan wordt andermaal
een geschiktheidscontrole voorgesteld.
Wanneer komt de Commissie met een actieplan om de in de mededeling uiteengezette algemene
voorstellen in de praktijk te brengen en de uitvoering van doeltreffende maatregelen niet langer op te
houden?
Hoe denkt de Commissie te voorkomen dat de geschiktheidscontrole tot nog meer vertraging leidt bij
het nemen van maatregelen, te meer daar de evaluaties van desbetreffende wetgeving reeds hebben
plaatsgevonden?
Welke concrete maatregelen zijn er gepland om de kwetsbaarste groepen te beschermen?
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