
 

Hormonstörande ämnen: parlamentet kräver svar
av kommissionen om förseningar
 
Den växande oron för att hormonstörande ("endokrina") kemikalier kan skada folkhälsan
är temat för en debatt med EU:s hälsokommissionär Vytenis Andriukaitis ikväll vid 19-
tiden. Forskare kopplar ihop dessa kemikalier, som finns i flera vardagliga produkter,
med missbildningar hos foster och genitala missbildningar, cancer och infertilitet.
Ledamöterna kommer att be kommissionen förklara de förseningar som skett i arbetet
med att ta fram kriterier för att identifiera och klassa dessa ämnen.
 
Kriterierna skulle egentligen ha varit klara i december 2013.
 
Sverige har tagit EU-kommissionen till  EU-domstolen på grund av denna underlåtenhet att
agera och förra månaden bestämde ministerrådet sig för att ge Sverige stöd i processen.
 
I  mars 2013 antog parlamentet en resolution som uppmanade EU att vidta åtgärder för att
minska  utsattheten  för  hormonstörande  ämnen,  som  tros  kunna  leda  till  försämrad
spermiekvalitet, för tidig pubertet och vissa sorters cancer och störningar. Resolutionen hade
arbetats fram av den dåvarande svenska parlamentarikern Åsa Westlund (S).
 
Hormonstörande ämnen kan bland annat hittas i bekämpningsmedel, leksaker, medicintekniska
produkter och kosmetik.
 
Debatten kan följas live via EP Live eller EbS+.
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EP Live
Muntlig fråga om kriterier för identifiering av hormonstörande kemikalier
Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 om skydd av folkhälsan mot
endokrinstörande ämnen
Parlamentet efterfrågar hårdare tag mot kemikalier som påverkar hormoner
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http://www.europarl.europa.eu/ep-live/sv/plenary/
http://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=2
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/schedule/
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+OQ+O-2015-000017+0+DOC+XML+V0//EN&language=en
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-91
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-TA-2013-91
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20130308IPR06305/MEPs-call-for-clampdown-on-chemicals-affecting-hormones
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