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Skydd av folkhälsan mot endokrinstörande ämnen  

Europaparlamentets resolution av den 14 mars 2013 om skydd av folkhälsan mot 

endokrinstörande ämnen (2012/2066(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 

18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 

kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 

direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 

kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och 

kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG1 

(Reachförordningen), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 

16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och 

blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt 

ändring av förordning (EG) nr 1907/20062, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av den 

21 oktober 2009 om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden och om upphävande 

av rådets direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG3, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 528/2012 av den 

22 maj 2012 om tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter4, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 

23 oktober 2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på 

vattenpolitikens område5 (vattendirektivet), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/128/EG av den 

21 oktober 2009 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder för att uppnå en 

hållbar användning av bekämpningsmedel6, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 

30 november 2009 om kosmetiska produkter7,  

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 

ändring av direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på 

vattenpolitikens område, 
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– med beaktande av OECD:s begreppsram för provning och bedömning av hormonstörande 

ämnen, 

– med beaktande av utkastet till vägledning om standardiserade provningsriktlinjer i syfte 

att bedöma kemikalier med hormonstörande egenskaper (2011), 

– med beaktande av utkastet till detaljerad studie om de senaste vetenskapliga rönen om 

nya metoder för screening och testning in vivo och in vitro samt endpoints för 

utvärdering av hormonstörande ämnen, 

– med beaktande av kommissionens kommande förslag om en strategi för att skydda Europas 

vattenresurser, 

– med beaktande rörande kommissionens arbetsdokument om genomförandet av 

gemenskapens strategi för endokrinstörande ämnen – en grupp ämnen som misstänks 

störa hormonsystemen hos människor och djur (COM(1999)0706), (COM(2001)0262 

och (SEC(2004)1372), 

– med beaktande av kommissionens arbetsdokument om den fjärde rapporten om 

genomförandet av gemenskapens strategi för endokrinstörande ämnen – en grupp ämnen 

som misstänks störa hormonsystemen hos människor och djur (COM(1999)0706), 

(SEC(2011)1001), 

– med beaktande av den europeiska strategin för miljö och hälsa och EU:s handlingsplan 

för miljö och hälsa (2004–

exponering för kemikalier måste beaktas i riskbedömningar, 

– med beaktande av kommissionens meddelande till rådet om försiktighetsprincipen 

(COM(2000)0001), 

– med beaktande av Europeiska miljöbyråns tekniska rapport nr 2/2012 med titeln The 

impacts of endocrine disrupters on wildlife, people and their environments, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 oktober 1998 om kemikalier som orsakar 

endokrina störningar1, 

– med beaktande av sin resolution av den 6 maj 2010 om meddelandet från kommissionen: 

åtgärder mot cancer: ett europeiskt partnerskap2, 

– med beaktande av sin resolution av den 20 april 2012 om översynen av det sjätte 

miljöhandlingsprogrammet och fastställandet av prioriteringar för det sjunde 

miljöhandlingsprogrammet – en bättre miljö för ett bättre liv3, 

– med beaktande av undersökningen Study on the scientific evaluation of 12 substances in 

the context of the endocrine disrupter priority list of actions, 

– med beaktande av undersökningen från DHI Water and Environment med titeln Study on 

enhancing the endocrine disrupter priority list with a focus on low-production-volume 
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chemicals, 

– med beaktande av lägesöversikten State-of-the-art assessment of endocrine disrupters, 

Project Contract Number 070307/2009/550687/SER/D3, 

– med beaktande av undersökningen The impacts of endocrine disrupters on wildlife, 

people and their environments, the Weybridge+15 (1996–2011) report (ISSN 1725-

2237), 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/63/EU av den 

22 september 2010 om skydd av djur som används för vetenskapliga ändamål, 

– med beaktande av den definition av hormonstörande ämnen som tagits fram av 

Världshälsoorganisationen och Internationella programmet för kemikaliesäkerhet 

(IPCS)1, 

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 

(A7-0027/2013), och av följande skäl: 

A. De senaste tjugo åren har hormonrelaterade störningar och sjukdomar hos människor 

ökat. Försämrad spermiekvalitet, tidigare inträde i puberteten, ökad frekvens av 

missbildade könsorgan, ökad förekomst av vissa cancerformer och fler fall av 

ämnesomsättningsrelaterade sjukdomar är några exempel. Vissa neurologiska störningar 

och neurodegenerativa sjukdomar samt effekter på den neurologiska utvecklingen, 

immunsystemet eller epigenetiken kan vara kopplade till exponering för kemiska ämnen 

med hormonstörande egenskaper. Det behövs ytterligare forskning för att förbättra 

förståelsen av orsakerna till sådana sjukdomar.  

B. Kemiska ämnen som verkar hormonstörande kan ge östrogena eller antiöstrogena effekter 

som stör funktionen hos kvinnors reproduktionssystem, förändrar kvinnors 

hormonkoncentrationer och menstruationscykler samt deras fertilitet, främjar 

utvecklingen av sjukdomar i livmodern, såsom myom och endometrios, och påverkar 

bröstväxt och laktation. Sådana ämnen har identifierats som riskfaktorer bakom för tidig 

pubertet hos flickor, bröstcancer, missfall och nedsatt fertilitet eller infertilitet. 

C. Ett ökande antal vetenskapliga studier antyder att hormonstörande kemikalier, särskilt i 

kombination, är en faktor bakom kroniska sjukdomar, däribland hormonrelaterade 

cancersjukdomar, fetma, diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar och reproduktiva problem. 

D. Det finns nu ett betydande vetenskapligt underlag för att hormonrelaterade störningar hos 

vilda djur – bland annat reproduktionsstörningar, maskulinisering av snäckdjur, 

feminisering av fisk och minskning av flera blötdjurspopulationer i olika delar av världen 
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– är knutna till påverkan från kemikalier med hormonstörande egenskaper. 

E. Det finns flera möjliga orsaker till en ökande frekvens av hormonrelaterade störningar 

hos människor. Det vetenskapliga underlaget för att detta delvis beror på påverkan från 

kemikalier med hormonstörande egenskaper är i dag betydande.  

F. Det finns stora svårigheter behäftade med att påvisa orsakssamband mellan exponering 

av enskilda kemikalier och störning av hormonbalanser med risk för hälsopåverkande 

effekter.  

G. När det gäller kemikalier med hormonstörande egenskaper försvåras påvisandet av 

orsakssamband till exempel av följande skäl:  

– Tiden mellan exponeringen och de epigenetiska effekterna kan vara mycket lång, 

och de hormonstörande ämnena kan få skadliga effekter flera generationer in i 

framtiden. 

– Risken att påverkas negativt är olika stor i olika utvecklingsstadier. Kritiska 

fönster, till exempel under fosterutvecklingen, kan vara mycket korta. 

– Människor är under sin livstid utsatta för ett stort antal kemikalier i komplexa 

blandningar. 

– Hormonstörande ämnen kan samverka sinsemellan och med kroppens eget 

hormonsystem. 

– Hormonstörande ämnen kan verka vid extremt låga koncentrationer och kan 

därmed ge upphov till skadliga effekter redan vid en låg dos. I de fall 

dosresponssambandet är icke-linjärt ökar svårighetsgraden i prediktivitet 

ytterligare. 

– Vår kunskap om hormonella system i människor och djur är fortfarande begränsad. 

H. EU:s lagstiftning innehåller rättsliga bestämmelser om hormonstörande ämnen, men 

saknar kriterier för att avgöra om ett ämne ska anses ha hormonstörande egenskaper. 

Detta undergräver en korrekt tillämpning av de rättsliga bestämmelserna. En tidsplan bör 

fastställas för att säkerställa ett snabbt införande av framtida kriterier. 

I. På EU-nivå finns inga samordnade eller kombinerade övervakningsprogram särskilt 

riktade mot hormonstörande ämnen. 

J. Det finns lite, om ens någon, samordning av hur data insamlas, bearbetas, bedöms och 

rapporteras i de olika övervakningsprogrammen. 

K. I dagsläget är det inte juridiskt möjligt att beakta kombinationseffekter mellan 

hormonstörande ämnen som sprids från produkter och varor som regleras av olika 

lagstiftningar. 

L. De standarddatakrav som återfinns i EU:s kemikalielagstiftningar är otillräckliga för att 

fastställa hormonstörande egenskaper på ett adekvat sätt. 

M. Ett antal EU-lagar syftar till att skydda medborgarna från exponering för skadliga 



kemikalier. Den nuvarande EU-lagstiftningen bedömer emellertid varje exponering 

individuellt och medger ingen heltäckande och samlad bedömning av kumulativa effekter 

där hänsyn tas till olika exponeringsvägar eller olika produkttyper. 

1. Europaparlamentet anser utifrån en samlad bedömning av kunskapsläget att 

försiktighetsprincipen, i enlighet med artikel 192.2 i fördraget om Europeiska unionens 

funktionssätt (EUF), kräver att kommissionen och lagstiftarna vidtar adekvata åtgärder 

för att reducera människors kort- och långsiktiga exponering för hormonstörande ämnen 

där detta är nödvändigt, och samtidigt gör betydligt större forskningsinsatser för att 

förbättra det vetenskapliga kunskapsläget om hormonstörande ämnens inverkan på 

människors hälsa. 

2. Europaparlamentet påpekar att försiktighetsprincipen tillämpas i en värld av vetenskaplig 

osäkerhet, där en risk bara kan beskrivas med fragmentarisk kunskap som hela tiden 

förändras och ifrågasätts, men där det är nödvändigt att agera för att undvika eller minska 

potentiellt allvarliga eller oåterkalleliga konsekvenser för människors hälsa och/eller 

miljön.  

3. Europaparlamentet anser att åtgärder för att skydda människors hälsa måste genomföras 

när det rimligen kan antas att hormonstörande ämnen har negativa effekter. Med tanke på 

hormonstörande ämnens potential att medföra skadliga eller oåterkalleliga effekter 

framhåller parlamentet dessutom att avsaknad av exakt kunskap, exempelvis definitiva 

belägg för kausala samband, inte får förhindra att hälsoskyddsåtgärder vidtas i enlighet 

med försiktighetsprincipen, med samtidig hänsyn till proportionalitetsprincipen.  

4. Europaparlamentet anser att det är av yttersta vikt att kvinnor skyddas från de potentiella 

riskerna med hormonstörande ämnen för sin reproduktiva hälsas skull. Parlamentet 

uppmanar därför kommissionen att prioritera forskningsmedel för studier om vilken 

effekt hormonstörande ämnen har på kvinnors hälsa och att främja långsiktiga studier 

som följer kvinnors hälsa över långa perioder i deras liv för att på så sätt kunna göra en 

evidensbaserad utvärdering av effekterna av exponering för hormonstörande ämnen på 

lång sikt och över flera generationer. 

5. Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att snarast lägga fram förslag på 

övergripande kriterier, utifrån definitionen av hormonstörande ämnen från 

Världshälsoorganisationens internationella program för kemikaliesäkerhet (WHO/IPCS), 

och tillhörande test- och informationskrav för kommersiella kemikalier, samt att i EU-

lagstiftningen klargöra vad som är att betrakta som ett ämne med hormonstörande 

egenskaper. Införande av ”hormonstörande” som en regulatorisk klass bör övervägas, 

med olika kategorier baserade på styrkan i beläggen. 

6. Europaparlamentet understryker att det är av väsentlig betydelse att kriterierna för att 

definiera hormonstörande egenskaper baseras på en samlad farobedömning grundad på de 

senaste vetenskapliga rönen och med beaktande av potentiella kombinationseffekter samt 

effekter på lång sikt och effekter inom kritiska fönster under utvecklingen. 

Farobedömningen bör sedan användas i de riskbedömnings- och 

riskhanteringsförfaranden som föreskrivs i olika tillämpliga lagstiftningar.  

7. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta ytterligare åtgärder på 

kemikaliepolitikens område och att intensifiera sådan forskning som bidrar både till 

bedömningen av enskilda kemikaliers hormonstörande potential och till möjligheten att 



bedöma identifierade ämneskombinationers kumulativa effekt på hormonsystemet. 

8. Europaparlamentet menar att kriterierna för hormonstörande ämnen måste grunda sig på 

kriterier för att definiera skadlig effekt och hormonrelaterad verkningsmekanism, och att 

definitionen från WTO/IPCS utgör en lämplig grund för detta ändamål. Både skadlig 

effekt och hormonrelaterad verkningsmekanism måste bli föremål för en granskning och 

parallell sammanvägning i en samlad bedömning. Observerade effekter måste antas vara 

skadliga om det finns vetenskapliga data som pekar på detta. Parlamentet betonar att 

eventuella kombinationseffekter, såsom blandningar eller cocktaileffekter, ska beaktas. 

9. Europaparlamentet betonar att kriterierna som avgör vad som är ett hormonstörande 

ämne måste vara vetenskapligt baserade och horisontella. Parlamentet anser att en 

sammanvägd bedömning bör användas och att inget enskilt kriterium bör betraktas som 

avgränsande eller avgörande för identifieringen av ett hormonstörande ämne. 

Socioekonomiska överväganden ska därefter göras i enlighet med respektive lagstiftning. 

10. Europaparlamentet anser att alla granskade vetenskapliga data och uppgifter, inklusive en 

genomgång av den vetenskapliga litteraturen och studier som inte bygger på god 

laboratoriesed, ska tas i beaktande utifrån sina förtjänster och brister i bedömningen om 

huruvida ett ämne har hormonstörande egenskaper eller inte. Parlamentet påpekar att det 

också är viktigt att moderna metoder och ny forskning beaktas. 

11. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att införa lämpliga testkrav för att 

identifiera ämnen med hormonstörande egenskaper i all relevant EU-lagstiftning. De 

senast validerade och internationellt erkända testmetoderna måste implementeras, 

exempelvis de som tagits fram av OECD, EU:s referenslaboratorium för alternativ till 

djurförsök (EURL ECVAM) och Amerikanska miljöskyddsbyråns (EPA) 

kontrollprogram för hormonstörande ämnen (Endocrine Disruptor Screening Program). 

OECD:s testmetodprogram omfattar köns- och sköldkörtelhormonerna samt 

steroidogenesen. Däremot saknas metoder för många övriga delar av hormonsystemet, t 

ex insulin och tillväxthormon. Parlamentet anser att testmetoder och 

vägledningsdokument bör utvecklas för att bättre ta hänsyn till hormonstörande ämnen, 

eventuella lågdoseffekter, kombinationseffekter och icke-linjära dosresponssamband, i 

synnerhet med avseende på kritiska exponeringsfönster under utvecklingen. 

12. Europaparlamentet anser att utveckling av testmetoder utan djurförsök bör främjas så att 

man kan få fram säkerhetsdata av relevans för människor och ersätta sådana djurförsök 

som för närvarande används. 

13. Europaparlamentet menar att användningen av försöksmetoder utan djurförsök och andra 

riskbedömningsstrategier bör främjas och att djurförsök bör minimeras och försök på 

ryggradsdjur bör genomföras bara som en sista utväg. Parlamentet erinrar om att försök 

på ryggradsdjur måste ersättas, begränsas eller förfinas i enlighet med direktiv 

2010/63/EU. Parlamentet uppmanar därför kommissionen att fastställa bestämmelser som 

förhindrar att samma tester utförs flera gånger och som förbjuder upprepning av tester 

och studier på ryggradsdjur. 

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram register 

över störningar på den reproduktiva hälsans område för att åtgärda den nuvarande bristen 

på uppgifter på EU-nivå. 



15. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta fram tillförlitliga 

uppgifter om de socioekonomiska effekterna av hormonrelaterade störningar och 

sjukdomar. 

16. Europaparlamentet anser att ämnen med samma verkningsmekanismer och egenskaper 

ska kunna behandlas gruppvis av beslutande institutioner när tillräckliga data finns 

tillgängliga. Om det saknas tillräckliga data kan det vara lämpligt att gruppera ämnen 

utifrån strukturlikhet, exempelvis för att fastställa prioriteringar för ytterligare tester, 

detta för att så snart och effektivt som möjligt kunna skydda befolkningen mot effekterna 

av exponering för hormonstörande ämnen samt för att begränsa antalet djurförsök. 

Parlamentet anser att gruppering av kemikalier med strukturlikhet bör ske om tillverkaren 

eller importören inte på ett nöjaktigt sätt kan visa för berörda beslutande institutioner att 

kemikalien är säker. I sådana fall bör dessa institutioner kunna använda information från 

kemikalier med liknande struktur för att komplettera tillgängliga data om en viss 

kemikalie som de har under behandling, så att de kan komma fram till vilka åtgärder som 

bör vidtas härnäst. 

17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se över sin EU-strategi för 

hormonstörande ämnen så att den uppnår ett effektivt skydd för människors hälsa genom 

att större vikt läggs vid försiktighetsprincipen, under iakttagande av 

proportionalitetsprincipen, i syfte att verka för att minska människors exponering för 

hormonstörande ämnen där detta är nödvändigt.  

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att ta större hänsyn till 

att konsumenterna behöver tillförlitlig information – presenterad i lämplig form och på ett 

språk som de förstår – om farorna med hormonstörande ämnen och deras effekter och om 

hur de kan skydda sig. 

19. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en konkret tidtabell för 

införandet av framtida kriterier och modifierade testkrav för hormonstörande ämnen i 

tillämplig lagstiftning, bland annat avseende omprövning av godkännanden av 

verksamma ämnen som används i pesticider och biocider, samt en färdplan med specifika 

åtgärder och mål för att minska exponeringen för hormonstörande ämnen. 

20. Europaparlamentet påpekar att den databas över hormonellt aktiva ämnen som tagits fram 

i den nuvarande strategin behöver underhållas kontinuerligt.  

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i samband med den pågående översynen 

av gemenskapens strategi för hormonstörande ämnen från 1999 genomföra en 

systematisk granskning av all relevant befintlig lagstiftning och att vid behov senast den 

1 juni 2015 ändra befintlig lagstiftning eller lägga fram nya lagstiftningsförslag, bland 

annat med faro- och riskbedömningar, så att man på lämpligt sätt kan minska människors 

exponering för hormonstörande ämnen, särskilt bland sårbara grupper som gravida, 

spädbarn, barn och tonåringar.  

22. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att i den kommande översynen av EU-

strategin för hormonstörande ämnen fastställa en exakt tidsplan med delmål för 

– införandet av framtida kriterier för identifiering av potentiellt hormonstörande 

kemikalier, 



– översynen av relevant lagstiftning enligt punkt 22, 

– offentliggörandet av en regelbundet uppdaterad förteckning över prioriterade 

hormonstörande ämnen; en första version bör offentliggöras senast den 

20 december 2014, 

– vidtagandet av alla nödvändiga åtgärder för att minska allmänhetens och miljöns 

exponering för hormonstörande ämnen i EU. 

23. Europaparlamentet anser att hormonstörande ämnen ska betraktas som särskilt farliga 

ämnen i enlighet med Reachförordningen eller på motsvarande sätt i enlighet med annan 

lagstiftning.  

24. Europaparlamentet understryker att vetenskapen i dagsläget inte erbjuder tillräckligt 

underlag för att fastställa ett gränsvärde under vilket det inte uppstår några negativa 

effekter. Hormonstörande ämnen bör därför betraktas som s.k. tröskellösa ämnen, och all 

exponering kan därmed innebära risk, utom om tillverkaren kan förete vetenskapliga 

belägg för att det går att fastställa ett tröskelvärde, med beaktande av ökad känslighet i 

kritiska fönster av utvecklingen samt effekterna av blandningar. 

25. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att stödja riktade forskningsinsatser som 

berör ämnen som kan påverka hormonsystemet och att lägga tonvikten vid de negativa 

effekterna vid låga doser eller vid kombinationsexponering, inklusive utvecklingen av 

nya test- och analysmetoder, samt att stödja ett paradigmskifte som grundar sig på de 

biologiska förlopp (pathways of toxicity/adverse outcome pathways) som är inblandade i 

toxiska reaktioner. Parlamentet uppmanar kommissionen att inkludera frågorna om 

hormonstörande ämnen och kombinationseffekter bland prioriteringarna i 

ramprogrammet för forskning och utveckling. 

26. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att utarbeta in vitro- och in silico-metoder 

för att minimera antalet djurförsök vid kontroll av hormonstörande ämnen. 

27. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att kräva att alla produkter som importeras 

från tredjeländer är förenliga med all nuvarande och framtida EU-lagstiftning om 

hormonstörande ämnen. 

28. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att inkludera medverkan från alla berörda 

parter/intressenter i arbetet med att ta fram de lagförändringar som krävs för att bättre 

skydda människors hälsa mot kemikalier med hormonstörande egenskaper samt i 

utformningen av informationskampanjer.  

29. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att överväga möjligheten att upprätta 

forskningscentra för hormonstörande ämnen som bör forska om, och samordna 

kunskaperna om, hormonstörande ämnen på EU-nivå. 

30. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att all relevant befintlig och 

kommande lagstiftning tillämpar kriterierna för identifiering av kända, troliga och 

potentiella hormonstörande ämnen horisontellt i syfte att uppnå en hög skyddsnivå. 

31. Europaparlamentet betonar att ämnet för denna resolution visserligen är begränsat till 

skydd av människors hälsa mot hormonstörande ämnen, men att det är lika viktigt att 



vidta kraftfulla åtgärder för att skydda vilda djur och växter samt miljön mot 

hormonstörande ämnen. 

32. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att främja och finansiera allmänna 

informationskampanjer om hälsoriskerna med hormonstörande ämnen, så att 

konsumenterna med alla fakta till hands kan anpassa sina beteenden och livsstilar. Dessa 

informationskampanjer bör särskilt riktas mot de sårbaraste grupperna (gravida och barn) 

så att försiktighetsåtgärder kan vidtas i tid.  

33. Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att förbättra utbildningsprogrammen för 

hälso- och sjukvårdspersonal på detta område. 

34. Europaparlamentet ser positivt på att hormonstörande kemikalier har tagits upp som en 

framväxande politisk fråga som behandlas inom ramen för strategin för internationell 

kemikaliehantering (SAICM). Kommissionen och medlemsstaterna uppmanas att stödja 

SAICM:s verksamhet och att driva en aktiv politik för att minska allmänhetens och 

miljöns exponering för hormonstörande ämnen i alla relevanta internationella forum, 

bland annat WHO och FN:s miljöprogram (UNEP). 

35. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 

kommissionen. 

 

 


