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Het Europees Parlement, 

– gezien het ontwerp van Verordening van de Commissie tot wijziging van bijlage II bij 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 met betrekking tot de vaststelling van 

wetenschappelijke criteria voor de bepaling van hormoonontregelende eigenschappen 

(D048947/06) (de 'ontwerpverordening'), 

– gezien Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 

oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en 

tot intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad1, en met 

name de artikelen 4, lid 1, en 78, lid 1, onder a), en de tweede alinea van de punten 

3.6.5. en 3.8.2. van bijlage II daarbij, 

– gezien het arrest van het Gerecht, de rechtsprekende instantie van het Hof van Justitie 

van de Europese Unie, van 16 december 20152, en met name de punten 71 en 72 

daarvan, 

– gezien zijn resolutie van 8 juni 2016 over hormoonontregelende stoffen: stand van 

zaken na het arrest van het Gerecht van 16 december 20153, 

– gezien de Mededeling van de Commissie van 15 juni 2016 inzake hormoonontregelaars 

en de ontwerphandelingen van de Commissie tot vaststelling van wetenschappelijke 

criteria voor de identificatie daarvan in het kader van de EU-wetgeving betreffende 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden COM(2016)0350), 

– gezien het samenvattend verslag van de vergadering van het Permanent Comité voor 
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ECLI:EU:T:2015:976. 
3  Aangenomen teksten, P8_TA(2016)0270. 



planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders in Brussel op 28 februari 2017, 

– gezien zijn resolutie van 14 maart 2013 over bescherming van de volksgezondheid 

tegen hormoonontregelaars4, 

– gezien artikel 5 bis, lid 3, onder b), van Besluit 1999/468/EG van de Raad van 28 juni 

1999 tot vaststelling van de voorwaarden voor de uitoefening van de aan de Commissie 

verleende uitvoeringsbevoegdheden1, 

– gezien de ontwerpresolutie van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en 

voedselveiligheid, 

– gezien artikel 106, leden 2 en 3 en lid 4, onder c), van zijn Reglement, 

A. overwegende dat, overeenkomstig punt 3.8.2. van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 

1107/2009, een werkzame stof slechts wordt goedgekeurd wanneer deze niet wordt 

geacht hormoonontregelende eigenschappen te hebben die schadelijk kunnen zijn voor 

niet-doelwit organismen, tenzij de blootstelling van niet-doelwit organismen aan die 

werkzame stof in realistisch voorgestelde gebruiksomstandigheden te verwaarlozen is 

(het 'cut-off'-criterium voor het milieu); 

B. overwegende dat, overeenkomstig de tweede alinea van punt 3.6.5. van bijlage II bij 

Verordening (EG) nr. 1107/2009, de Commissie uiterlijk op 14 december 2013 een 

ontwerp van de maatregelen met betrekking tot specifieke wetenschappelijke criteria 

voor de vaststelling van hormoonontregelende eigenschappen voorlegt aan het 

Permanent Comité voor de voedselketen en de diergezondheid; 

C. overwegende dat het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en 

diervoeders op 4 juli 2017 een positief advies over de ontwerpverordening heeft 

uitgebracht, met drie lidstaten tégen, en vier lidstaten die zich van stemming hebben 

onthouden; 

D. overwegende dat het laatste lid van de ontwerpverordening luidt "wanneer de beoogde 

gewasbeschermende werking van de onderzochte werkzame stof bestaat uit het 

beheersen van ongewervelde doelorganismen via hun hormoonsysteem worden de 

effecten op organismen van dezelfde taxonomische stam als de doelorganismen niet in 

aanmerking genomen bij de identificatie van de stof als een stof met 

hormoonontregelende eigenschappen met betrekking tot niet-doelorganismen"; 

E. overwegende dat het Gerecht in zijn arrest in zaak T-521/14 duidelijk heeft aangegeven 

dat "la spécification des critères scientifiques pour la détermination des propriétés 

perturbant le système endocrinien ne peut se faire que de manière objective, au regard 

de données scientifiques relatives audit système, indépendamment de toute autre 
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considération, en particulier économique"1 (punt 71); 

F. overwegende dat verhinderen dat een stof met een beoogde hormoonontregelende 

werking als een hormoonontregelende stof voor niet-doelwit organismen wordt 

geïdentificeerd niet wetenschappelijk is; 

G. overwegende dat de ontwerpverordening derhalve niet kan worden beschouwd als een 

tekst die stoelt op objectieve wetenschappelijke gegevens met betrekking tot het 

hormoonstelsel zoals bedoeld door het Gerecht; overwegende dat de Commissie 

daarmee haar uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt; 

H. overwegende dat hetgeen met dit laatste lid wordt beoogd duidelijk wordt aangegeven 

in het samenvattend verslag van de vergadering van het Permanent Comité voor 

planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders in Brussel op 28 februari 2017, waarin 

staat "daarnaast werd de redenering achter de bepaling betreffende actieve stoffen met 

een beoogde hormoonontregelende werking ('groeiregulatoren') uitgelegd. [...] De 

bepaling betreffende groeiregulatoren staat toe dat de 'cut-off'-criteria niet worden 

toegepast op stoffen met een beoogde hormoonontregelende werking [...]"; 

I. overwegende dat dit laatste lid  een afwijking creëert van het 'cut-off'-criterium zoals 

bedoeld in punt 3.8.2. van bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1107/2009; 

J. overwegende dat uit de overwegingen 6 t/m 10 en artikel 1, lid 3, van Verordening (EG) 

nr. 1107/2009 blijkt dat de wetgever bij de ingewikkelde kwestie van het vaststellen van 

regels voor de goedkeuring van actieve stoffen een wankel evenwicht heeft moeten 

vinden tussen meerdere, potentieel conflicterende doelstellingen, te weten de 

landbouwproductie en de interne markt enerzijds, en de bescherming van de gezondheid 

en het milieu anderzijds; 

K. overwegende dat het Gerecht in het hierboven reeds aangehaalde arrest het volgende 

heeft aangegeven: "Dans ce contexte, il importe de relever que, en adoptant le règlement 

n° 528/2012, le législateur a procédé à une mise en balance de l’objectif d’amélioration 

du marché intérieur et de celui de la préservation de la santé humaine, de la santé 

animale et de l’environnement, que la Commission se doit de respecter et ne saurait 

remettre en cause [...]. Or, dans le cadre de la mise en œuvre des pouvoirs qui lui sont 

délégués par le législateur, la Commission ne saurait remettre en cause cet équilibre, ce 

                                                 
1  Gezien het feit dat het arrest van zaak T-521/14 uitsluitend in het Frans en het Zweeds 
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que cette institution a d’ailleurs en substance admis lors de l’audience"1 (punt 72); 

L. overwegende dat dit wordt weerspiegeld in de resolutie van het Parlement van 8 juni 

2016, waarin wordt beklemtoond dat "het Gerecht heeft bepaald dat de vaststelling van 

wetenschappelijke criteria uitsluitend 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 [van het Verdrag betreffende werking van de Europese Unie 

(VWEU)]"; 

M. overwegende dat dezelfde beperking van bevoegdheden op de Commissie van 

toepassing is in de context van een uitvoeringshandeling in het kader van de 

regelgevingsprocedure met toetsing; 

N. overwegende dat het, volgens de Mededeling van de Commissie van 15 juni 2016, voor 

haar "de uitdaging is criteria vast te stellen om te bepalen welke stoffen al dan niet 

hormoonontregelaars zijn voor de toepassing van de wetgeving inzake 

gewasbeschermingsmiddelen en biociden, en niet hoe de stoffen worden gereguleerd. 

De wetgever heeft de regelgevingsimplicaties al vastgelegd in de wetgeving inzake 

gewasbeschermingsmiddelen (2009) en biociden (2012)"; 

O. overwegende dat het 'cut-off'-criterium zoals bedoeld in punt 3.8.2. van bijlage II bij 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 een essentieel onderdeel van de verordening vormt; 

P. overwegende dat, overeenkomstig de vaste jurisprudentie, de vaststelling van 

regelgevingselementen die voor een bepaalde zaak essentieel zijn, is voorbehouden aan 

de wetgevingsautoriteit van de EU en niet aan de Commissie kan worden gedelegeerd; 

Q. overwegende dat de Commissie haar uitvoeringsbevoegdheden heeft overschreden door 

een essentieel regelgevingselement van Verordening (EG) nr. 1107/2009 te wijzigen, in 

weerwil van de erkenning van de beperking van haar bevoegdheden tijdens de 

behandeling van zaak T-521/14, in weerwil van hetgeen zij verklaart in haar mededeling 

van 15 juni 2016, en in weerwil van het fundamentele Uniebeginsel van de rechtsstaat; 

R. overwegende dat, zelfs indien de ontwikkelingen op het gebied van de 

                                                 
1  Gezien het feit dat het arrest van zaak T-521/14 uitsluitend in het Frans en het Zweeds 

beschikbaar is, heeft de vertaaldienst van het Parlement het in het Engels vertaald: "In this 
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belangrijk erop te wijzen dat de wetgever twee doelstellingen tegen elkaar heeft afgewogen, te 
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eerbiedigen en niet in twijfel kan trekken [...]. In het kader van de uitoefening van de 

bevoegdheden die de wetgever haar heeft gegeven, kan de Commissie dat evenwicht niet in 

twijfel trekken, een feit dat die instelling tijdens de behandeling van deze zaak bovendien in 

wezen heeft aanvaard."). 



wetenschappelijke en technische kennis steekhoudende gronden zouden zijn voor de 

introductie van een afwijking met betrekking tot de voorwaarden voor de goedkeuring 

van stoffen met een beoogde hormoonontregelende werking, een dergelijke afwijking 

uitsluitend mogelijk is middels een wetgevingsprocedure tot wijziging van Verordening 

(EG) nr. 1107/2009 zoals bedoeld in artikel 294 VWEU; 

1. maakt bezwaar tegen de vaststelling van het ontwerp van verordening van de 

Commissie; 

2. is van mening dat dit ontwerp van verordening van de Commissie de in 

Verordening (EG) nr. 1107/2009 bedoelde uitvoeringsbevoegdheden overschrijdt; 

3. verzoekt de Commissie haar ontwerp van verordening in te trekken en onverwijld een 

nieuw ontwerp aan het comité voor te leggen; 

4. verzoekt de Commissie haar ontwerp van verordening te wijzigen middels schrapping 

van het laatste lid; 

5. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 

alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten. 

 

 


