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Amendement  1 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van de Europese 

Unie van 16 december 2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Visum 7 bis (nieuw) 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

  – gezien de consensusverklaring van het 

Duitse federale instituut voor 

risicobeoordeling (BfR) over 

wetenschappelijke beginselen voor de 

identificatie van hormoonontregelende 

stoffen1, 

_______________ 

1http://www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-

principles-for-the-identification-of-endocrine-

disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf 

Or. en 

../../Documents/3326507/1http:/www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf
../../Documents/3326507/1http:/www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf
../../Documents/3326507/1http:/www.bfr.bund.de/cm/349/scientific-principles-for-the-identification-of-endocrine-disrupting-chemicals-a-consensus-statement.pdf
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Amendement  2 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging D 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

D. overwegende dat hormoonontregelende 

stoffen in het UNEP/WHO-rapport worden 

beschouwd als een wereldwijde bedreiging, 

waarbij onder meer wordt verwezen naar 

de grote incidentie en de toenemende 

trend van hormoongerelateerde 

aandoeningen bij de mens, alsook naar de 

vaststelling van hormoongerelateerde 

effecten bij in het wild levende dieren; 

overwegende dat er bewijs beschikbaar 

wordt van negatieve gevolgen voor de 

voortplanting (onvruchtbaarheid, 

kankers, misvormingen) door blootstelling 

aan hormoonontregelende stoffen en dat 

er ook steeds meer bewijs is van de 

effecten van deze chemische stoffen met 

betrekking tot de schildklierfunctie, de 

hersenfunctie, zwaarlijvigheid en het 

metabolisme en homeostase van insuline 

en glucose; 

D. overwegende dat hormoonontregelende 

stoffen in het UNEP/WHO-rapport worden 

beschouwd als een opkomende 

wereldwijde bedreiging, waarbij wordt 

verwezen naar bewijs dat beschikbaar 

wordt van het feit dat 

hormoonontregelende stoffen gekoppeld 

zijn aan een aantal negatieve gevolgen 

voor de gezondheid; overwegende dat in 

hetzelfde rapport ook de complexiteit van 

het probleem wordt erkend en het bestaan 

van substantiële kenniskloven waarvoor 

verdere studies en gegevens vereist zijn; 

Or. en 
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Amendement  3 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging G 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

G. overwegende dat de 

deskundigenadviesgroep 

hormoonontregelende stoffen, die door de 

Europese Commissie opgericht is en door 

het Gemeenschappelijk Centrum voor 

onderzoek (JRC) gecoördineerd wordt, op 

28 maart 2013 een verslag had 

aangenomen over de belangrijkste 

wetenschappelijke vraagstukken met 

betrekking tot de identificatie en 

karakterisering van hormoonontregelende 

stoffen; overwegende dat op dat moment, 

na drie jaar werk van de betrokken 

diensten, een volwaardig voorstel voor 

wetenschappelijke criteria beschikbaar 

was; 

G. overwegende dat de 

deskundigenadviesgroep 

hormoonontregelende stoffen, die door de 

Europese Commissie opgericht is en door 

het Gemeenschappelijk Centrum voor 

onderzoek (JRC) gecoördineerd wordt, op 

28 maart 2013 een verslag had 

aangenomen over de belangrijkste 

wetenschappelijke vraagstukken met 

betrekking tot de identificatie en 

karakterisering van hormoonontregelende 

stoffen; overwegende dat na drie jaar werk 

van de betrokken diensten een eerste 

voorstel is opgesteld; 

Or. en 



 

AM\1097399NL.doc PE596.899v01-00 } 

 PE582.747v01-00 } 

 PE582.748v01-00 } 

 PE582.750v01-00 } RC1 

NL In verscheidenheid verenigd NL 

 

6.6.2016  B8-0733/2016 }  

 B8-0735/2016 }  

 B8-0736/2016 }  

 B8-0738/2016 } RC1/Am. 4 

Amendement  4 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging H 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

H. overwegende dat het Gerecht stelt dat 

geen enkele bepaling van Verordening 

(EU) nr. 528/2012 een effectbeoordeling 

van wetenschappelijke, op gevaren 

gebaseerde criteria voorschrijft, en dat 

zelfs indien de Commissie van mening zou 

zijn dat een dergelijke effectbeoordeling 

noodzakelijk was, deze effectbeoordeling 

haar niet zou vrijstellen van de verplichting 

om te voldoen aan de uiterste termijn zoals 

vastgelegd in de verordening (punt 74 van 

het arrest); 

H. overwegende dat het Gerecht stelt dat 

geen enkele bepaling van Verordening 

(EU) nr. 528/2012 een effectbeoordeling 

van wetenschappelijke criteria voorschrijft, 

en dat zelfs indien de Commissie van 

mening zou zijn dat een dergelijke 

effectbeoordeling noodzakelijk was, deze 

effectbeoordeling haar niet zou vrijstellen 

van de verplichting om te voldoen aan de 

uiterste termijn zoals vastgelegd in de 

verordening (punt 74 van het arrest); 

Or. en 
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Amendement  5 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging I 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

I. overwegende dat het Gerecht voorts 

heeft bepaald dat de vaststelling van 

wetenschappelijke criteria alleen op 

objectieve wijze kan worden gerealiseerd 

op basis van wetenschappelijke gegevens 

met betrekking tot het hormoonstelsel, 

onafhankelijk van andere overwegingen, in 

het bijzonder economische (punt 71 van 

het arrest); overwegende dat het Gerecht 

daarom heeft verduidelijkt dat een 

sociaal-economische effectbeoordeling 

geen passend instrument is om een besluit 

te nemen over een wetenschappelijke 

kwestie; 

I. overwegende dat het Gerecht voorts 

heeft bepaald dat de vaststelling van 

wetenschappelijke criteria alleen op 

objectieve wijze kan worden gerealiseerd 

op basis van wetenschappelijke gegevens 

met betrekking tot het hormoonstelsel, 

onafhankelijk van andere overwegingen, in 

het bijzonder economische (punt 71 van 

het arrest); overwegende dat het Gerecht de 

uitvoering van een effectbeoordeling op 

zich evenwel niet uitdrukkelijk heeft 

verboden; 

Or. en 
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Amendement  6 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging J 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

J. overwegende dat het Gerecht voorts 

heeft bepaald dat de Commissie, in de 

context van de toepassing van de door de 

wetgever aan haar gedelegeerde 

bevoegdheden, het door de wetgever 

vastgelegde regelgevende evenwicht tussen 

de verbetering van de interne markt en de 

bescherming van de gezondheid van 

mensen en dieren en van het milieu niet ter 

discussie kan stellen (punt 72 van het 

arrest); overwegende dat het Gerecht 

daarom heeft verduidelijkt dat het niet 

passend is dat de Commissie wijzigingen 

van bepalingen in de sectorale regelgeving 

beoordeelt als onderdeel van de 

effectbeoordeling met betrekking tot de 

vaststelling van een gedelegeerde 

handeling; 

J. overwegende dat het Gerecht voorts 

heeft bepaald dat de Commissie, in de 

context van de toepassing van de door de 

wetgever aan haar gedelegeerde 

bevoegdheden, het door de wetgever 

vastgelegde regelgevende evenwicht tussen 

de verbetering van de interne markt en de 

bescherming van de gezondheid van 

mensen en dieren en van het milieu niet ter 

discussie kan stellen (punt 72 van het 

arrest); overwegende dat het Gerecht 

daarom heeft verduidelijkt dat de 

Commissie bij de uitoefening van de haar 

door de wetgever verleende bevoegdheden 

dit evenwicht niet ter discussie kan stellen 

en op geen enkele grond, alleen, de 

duidelijke, precieze en onvoorwaardelijke 

verplichting ter discussie kan stellen die 

voor haar geldt om de gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, zodat zij niet 

van de vaststelling hiervan kan afzien; 

Or. en 
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Amendement  7 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging M 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

M. overwegende dat Vytenis Andriukaitis, 

commissaris voor Gezondheid en 

Voedselveiligheid, tijdens de plenaire 

vergadering van het Europees Parlement 

van februari 2016 verklaarde dat de 

Commissie de effectbeoordeling echter zal 

voortzetten, aangezien zij die beschouwt 

als een "nuttig en zelfs essentieel 

instrument [...] om haar te leiden bij haar 

toekomstige beslissing over de criteria"; 

M. overwegende dat Vytenis Andriukaitis, 

commissaris voor Gezondheid en 

Voedselveiligheid, tijdens de plenaire 

vergadering van het Europees Parlement 

van februari 2016 verklaarde dat de 

Commissie van plan is vóór de zomer 

wetenschappelijke criteria voor het 

bepalen van hormoonontregelende 

eigenschappen voor te stellen; 

Or. en 
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Amendement  8 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging N 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

N. overwegende dat de Commissie 

verplicht is effectbeoordelingen uit te 

voeren van wetgevings- en niet-

wetgevingsinitiatieven die naar 

verwachting aanzienlijke economische, 

ecologische of maatschappelijke gevolgen 

hebben teneinde alternatieve oplossingen 

in kaart te brengen, wat betekent dat 

effectbeoordelingen waardevolle 

instrumenten zijn die regelgevende 

instanties helpen om beleidsopties te 

beoordelen, maar niet om 

wetenschappelijke kwesties te regelen;  

N. overwegende dat de Commissie 

verplicht is effectbeoordelingen uit te 

voeren van wetgevings- en niet-

wetgevingsinitiatieven die naar 

verwachting aanzienlijke economische, 

ecologische of maatschappelijke gevolgen 

hebben teneinde alternatieve oplossingen 

in kaart te brengen, wat betekent dat 

effectbeoordelingen waardevolle 

instrumenten zijn die regelgevende 

instanties helpen om beleidsopties te 

beoordelen die vaak ook betrekking 

hebben op wetenschappelijke kwesties; 

Or. en 
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Amendement  9 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Overweging P 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

P. overwegende dat het derhalve geen 

twijfel lijdt dat de Commissie nog geen 

actie heeft ondernomen om te voldoen aan 

het arrest van het Gerecht, maar in plaats 

daarvan inbreuk blijft maken op het EU-

recht zoals verklaard door het Gerecht en 

nu dus ook inbreuk maakt op artikel 266 

VWEU; 

P. overwegende dat commissaris 

Andriukaitis tijdens de plenaire 

vergadering van het Parlement op 25 mei 

een bijkomende verklaring heeft afgelegd 

dat een voorstel voor criteria voor 

hormoonontregelende stoffen zal worden 

ingediend op 15 juni; overwegende dat het 

derhalve geen twijfel lijdt dat de 

Commissie actie onderneemt om te 

voldoen aan het arrest van het Gerecht en 

dat, als zij dit engagement nakomt, kan 

worden geconcludeerd dat zij haar 

wettelijke verplichtingen heeft vervuld; 

Or. en 
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Amendement  10 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 1 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

1. veroordeelt de Commissie niet alleen 

omdat zij heeft verzaakt aan haar 

verplichting om overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 528/2012 

gedelegeerde handelingen vast te stellen, 

maar ook omdat zij niet heeft voldaan aan 

haar institutionele verplichtingen zoals 

neergelegd in de Verdragen zelf, met 

name artikel 266 VWEU; 

1. neemt kennis van de uitspraak van het 

Gerecht dat de Commissie heeft verzaakt 

aan haar verplichting om overeenkomstig 

Verordening (EU) nr. 528/2012 

gedelegeerde handelingen vast te stellen; 

erkent dat in artikel 266 VWEU geen 

uiterste termijn wordt voorgeschreven 

voor de vaststelling van de maatregelen 

om te voldoen aan het arrest, maar merkt 

op dat uit de jurisprudentie valt op te 

maken dat de instelling hiervoor een 

"redelijke termijn" krijgt; erkent voorts 

dat het moeilijk is wetenschappelijke 

consensus te bereiken over de wijze 

waarop dergelijke criteria moeten worden 

vastgesteld; 

Or. en 
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Amendement  11 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 3 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

3. benadrukt het feit dat het Gerecht heeft 

bepaald dat de vaststelling van 

wetenschappelijke criteria alleen op 

objectieve wijze kan worden gerealiseerd 

op basis van wetenschappelijke gegevens 

met betrekking tot het hormoonstelsel, 

onafhankelijk van andere overwegingen, in 

het bijzonder economische, en dat de 

Commissie niet bevoegd is het in een 

basishandeling vastgelegde regelgevende 

evenwicht te wijzigen via de toepassing 

van aan haar toegewezen bevoegdheden 

overeenkomstig artikel 290 VWEU, een 

kwestie die de Commissie echter in het 

kader van haar effectbeoordeling 

evalueert; 

3. benadrukt het feit dat het Gerecht heeft 

bepaald dat de vaststelling van 

wetenschappelijke criteria alleen op 

objectieve wijze kan worden gerealiseerd 

op basis van wetenschappelijke gegevens 

met betrekking tot het hormoonstelsel, 

onafhankelijk van andere overwegingen, in 

het bijzonder economische, dat de 

Commissie bij de uitoefening van de haar 

door de wetgever verleende bevoegdheden 

niet het in een basishandeling vastgelegde 

regelgevende evenwicht ter discussie kan 

stellen via de toepassing van aan haar 

toegewezen bevoegdheden overeenkomstig 

artikel 290 VWEU en dat de Commissie 

op geen enkele grond, alleen, de 

duidelijke, precieze en onvoorwaardelijke 

verplichting ter discussie kan stellen die 

voor haar geldt om de gedelegeerde 

handelingen vast te stellen, zodat zij niet 
van de vaststelling hiervan kan afzien;  

 

Or. en 
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Amendement  12 

Julie Girling 

namens de ECR-Fractie 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

PPE, S&D, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE, EFDD 

Hormoonontregelende stoffen: stand van zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 

2015 

Gezamenlijke ontwerpresolutie 

Paragraaf 4 

 

Gezamenlijke ontwerpresolutie Amendement 

4. verzoekt de Commissie onmiddellijk te 

voldoen aan haar verplichtingen uit hoofde 

van artikel 266 VWEU en onverwijld op 

gevaren gebaseerde wetenschappelijke 

criteria vast te stellen voor het bepalen van 

hormoonontregelende eigenschappen; 

4. verzoekt de Commissie te voldoen aan 

haar verplichtingen uit hoofde van artikel 

266 VWEU en wetenschappelijke criteria 

vast te stellen voor het bepalen van 

hormoonontregelende eigenschappen die 

wetenschappelijk onderbouwd zijn en 

geschikt voor regelgevingsdoeleinden, 

door middel van een algemene 

risicoanalyse die wordt uitgevoerd op 

basis van de meest geavanceerde 

wetenschappen, overeenkomstig de 

oproep van het Parlement in zijn verslag 

over de bescherming van de 

volksgezondheid tegen 

hormoonontregelaars; 

Or. en 

 

 


