
26 Waterspiegel / mei 2013

Brussel

Europa weert hormoon-
verstorende stoffen niet

Vewin waarschuwt voor de gevolgen van de sterk afgezwakte 

Europese richtlijn Prioritaire stoffen. op 17 april bereikten de 

Europese lidstaten, het Europees Parlement en de Europese 

Commissie een compromis-akkoord over deze richtlijn. Hierbij  

zijn drie farmaceutische c.q. hormoonverstorende stoffen van  

de voorgestelde ‘verboden lijst’ verwijderd. 

Afgesproken is dat de Europese Commissie 

binnen twee jaar een strategie moet ont-

wikkelen voor het op de markt brengen 

van geneesmiddelen die schadelijk zijn 

voor het milieu. Hierbij zullen ook de ge-

volgen voor de volksgezondheid worden 

meegenomen. De stoffen zullen intussen 

gewoon vrijkomen; stoffen die schadelijk 

zijn voor mens en het leefmilieu.

Watch List
Het commissievoorstel introduceert slechts 

een Watch List met potentiële probleem-

stoffen, waarvan de aanwezigheid in op-

pervlaktewater door lidstaten en Europese 

Commissie in kaart moet worden gebracht. 

De drie farmaceutische stoffen worden aan 

de Watch List toegevoegd. Dit betekent dat 

zij in de komende jaren wel gemonitord 

zullen moeten worden, maar dat er geen 

maatregelen genomen hoeven te worden 

deze ook uit het oppervlaktewater te zui-

veren.

Volksgezondheid
Vewin heeft herhaaldelijk aandacht ge-

vraagd voor de schadelijke gevolgen voor 

de volksgezondheid. Immers, uit allerlei 

onderzoeken blijkt dat deze farmaceuti-

sche c.q. hormoonverstorende stoffen voor 

mensen grote gevolgen kunnen hebben. 

Zelfs in kleine hoeveelheden kunnen com-

binaties van verschillende stoffen in het 

water ernstige gevolgen hebben, met on-

vruchtbaarheid of ernstige ziekten tot ge-

volg. Vewin wijst erop dat het nu gesloten 

akkoord ertoe zal leiden dat we steeds vaker 

geconfronteerd worden met zorgwekkende 

onderzoeksresultaten, zoals recentelijk 

naar aanleiding van het RIVM-onderzoek 

in Nederland. Deze onderzoeken leiden 

tot grote ophef over de prijs en kwaliteit 

van drinkwater. De kwaliteit staat niet ter 

discussie; drinkwaterbedrijven kunnen 

vrijwel alles zuiveren. Dit vergt echter 

een extra stap in de zuivering, waar een 

prijskaartje aan hangt. Uiteindelijk zal de 

burger hiervoor gaan betalen. 

Brief
Vewin heeft voorafgaand aan de behan-

deling van de EU-richtlijn een brief aan 

staatssecretaris Mansveld (I&M) gestuurd. 

Daarin is gewezen op het belang van het 

wel toevoegen van de drie farmaceutische 

stoffen alpha-ethinylestradiol (EE2), bèta-

estradiol (E2) en diclofenac. Helaas heeft 

ook Nederland tegen het opnemen van 

deze drie stoffen gestemd.

Het compromis moet nog officieel worden 

bekrachtigd door het gehele Europees 

Parlement en de Europese ministerraad. 

Dit zal in juni gebeuren.


