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Betreft: Tegemoetkoming aan buitenlandse handelsbekommernissen bij de vaststelling van 
nieuwe criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen  

Onlangs hebben verschillende media passages gepubliceerd uit de notulen van een vergadering 
tussen ambtenaren van de Commissie en ambassadeurs van de VS, Canada, Argentinië en Brazilië 
over het ontwerpvoorstel van de Commissie om nieuwe criteria vast te stellen voor de identificatie van 
hormoonontregelende stoffen. 

Uit deze notulen blijkt dat de Commissie de ambassadeurs, die hun bezorgdheid over de nieuwe 
criteria hadden geuit, heeft gerustgesteld met de verzekering dat het ontwerpvoorstel voorziet in de 
mogelijkheid om maximumresidugehalten (MRL's) vast te stellen. De Commissie stelde dat dit moet 
worden beschouwd als een ambitieus voorstel dat tegemoet wil komen aan de bekommernissen van 
de ambassadeurs. 

De mogelijkheid om MRL's vast te stellen voor hormoonontregelende stoffen stuitte in het Parlement 
op brede kritiek, ook van verschillende ENVI-leden. De reden hiervoor is dat de vaststelling van 
dergelijke maximumgehalten op risico (en niet op gevaren) gebaseerd is, en derhalve niet langer in 
overeenstemming is met het voorzorgsbeginsel. Het voorstel zou ook een inbreuk vormen op 
Verordening (EG) nr. 1107/2009, waarin is bepaald dat een werkzame stof, beschermstof of synergist 
slechts wordt goedgekeurd wanneer deze "niet wordt geacht hormoonontregelende eigenschappen te 
hebben die schadelijk kunnen zijn voor de mens, tenzij de blootstelling van mensen aan die werkzame 
stof, die beschermstof of die synergist in een gewasbeschermingsmiddel in realistische voorgestelde 
gebruiksomstandigheden te verwaarlozen is". 

De Commissie heeft steeds verklaard dat de wetgeving van de Unie op onafhankelijke wijze wordt 
vastgesteld. Zij heeft tevens verklaard dat handelsovereenkomsten geen invloed zouden hebben op 
deze onafhankelijkheid, noch op de toepassing van het voorzorgsbeginsel dat de volksgezondheid, de 
gezondheid van dieren en het milieu moet beschermen.  

Erkent de Commissie dat zij, door toe te geven aan de bekommernissen van de ambassadeurs, niet 
langer kan claimen dat zij onafhankelijk te werk is gegaan? 

Erkent de Commissie dat het ontwerpvoorstel als gevolg hiervan is beïnvloed door buitenlandse 
handelsbelangen en niet beantwoordt aan zijn doel, namelijk de gezondheid van mensen en dieren en 
het milieu te beschermen? 
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