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namens de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Betreft: strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen

Op 11 december 2019 heeft de Commissie haar mededeling over de Europese Green Deal 
(COM(2019)640) gepubliceerd. Hierin heeft de Commissie aangekondigd dat zij tegen de zomer van 
2020 een strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen zal voorleggen, met als doel voor 
een gifvrij milieu te zorgen. Volgens de mededeling zullen de burgers en het milieu dankzij de 
strategie beter beschermd zijn tegen gevaarlijke chemische stoffen. Ook zal de strategie innovatie 
aanmoedigen voor de ontwikkeling van veilige en duurzame alternatieven voor dergelijke stoffen. 
Bovendien gaf de Commissie te kennen dat zij zal nagaan hoe de agentschappen en 
wetenschappelijke instanties van de EU beter kunnen worden ingezet om te komen tot een aanpak 
die uitgaat van het beginsel “één stof – één beoordeling” en tot meer transparantie bij het prioriteren 
van maatregelen voor het omgaan met chemische stoffen. Daarnaast moet het regelgevingskader 
volgens de Commissie snel worden aangepast aan de wetenschappelijke gegevens over het risico 
van hormoonontregelende stoffen, gevaarlijke chemische stoffen in producten, met inbegrip van 
ingevoerde producten, gecombineerde effecten van verschillende chemische stoffen en zeer 
persistente chemische stoffen.

De EU-wetgeving met betrekking tot chemische stoffen vertoont een aantal problemen, lacunes en 
zwakke punten. In het licht hiervan rijzen de volgende vragen:

1. Welke wetgevings- en niet-wetgevingsmaatregelen is de Commissie van plan te nemen in het 
kader van de strategie voor duurzaam gebruik van chemische stoffen? Hoe wil de Commissie 
met name de werking van Reach verbeteren en de hiaten in alle Europese en relevante 
sectorale wetgeving inzake chemische stoffen dichten, om te zorgen voor coherentie en een 
hoog beschermingsniveau? Met welke aanpak wil de Commissie de blootstelling aan 
hormoonontregelende stoffen, gecombineerde effecten van verschillende chemische stoffen en 
persistente chemische stoffen tot een minimum beperken?

2. Welk tijdschema heeft zij hierbij voor ogen?

3. De regelgeving in de EU is strenger dan die in andere regio’s en landen. Hoe wil de Commissie 
in deze context het mondiale concurrentievermogen van het bedrijfsleven in de EU op korte, 
middellange en lange termijn veiligstellen?

4. Hoe zal de Commissie zorgen voor de volledige medewerking van de lidstaten?
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