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28. august 2013 

 

Helse- og mattrygghetspolitikken i EU – status august 2013 
Råd for helse og mattrygghet Heidi Langaas, EU-delegasjonen 

 
1. Helse 

 
1.1 Tobakksdirektivet 
Europakommisjonens forslag til revidert tobakksdirektiv ble behandlet i Rådet for den 

europeiske union 21. juni 2013, og helseministrene i EU ble enige om et kompromiss.  

Europaparlamentets helsekomité ENVI behandlet saken 10. juli 2013, der saksordfører Linda 

Evans oppnådde tilslutning til en posisjon som foreslår enkelte strengere reguleringer enn 

Rådets kompromiss. Trilogforhandlinger vil dermed starte høsten 2013 under ledelse av det 

litauiske formannskapet, med uttalt formål å få direktivet i havn før valget på nytt parlament i 

2014. 

 

Rådets kompromiss omfatter blant annet: 

 Forbud mot sigaretter og rulletobakk som inneholder definerende smaksstoffer som 

fruktsmak, sjokolade eller mentol. Forbudet skal gjøre at tobakk smaker og lukter som 

tobakk 

 Røyketobakk skal påføres obligatorisk merking med helseadvarsler i tekst og bilde som 

minst dekker 65 prosent av pakningens for- og bakside  

 Forbud mot misledende merking av tobakksprodukter som f.eks. «naturlig», «organisk» 

eller lignende 

 Utvidelse av tobakksdirektivets dekningsområde til nye tobakksprodukter, definert som 

produkter som kommer på markedet etter at det reviderte direktivet er implementert.  

Slike må forhåndsnotifiseres før de eventuelt kommer på markedet 

 Elektroniske sigaretter og andre røykfrie tobakksprodukter som inneholder nikotin blir 

tillatt dersom mengden nikotin ligger under en bestemt grense.  Produktene skal inneholde 

helseadvarsler.  Produkter med nikotininnhold over grensen blir tillatt bare dersom de blir 

godkjent som legemidler 

 Urtesigaretter skal påføres helseadvarsler 

 Innføring av et sporingssystem som sammen med andre sikkerhetstiltak skal motvirke 

illegal tobakkshandel og falske tobakksprodukter på markedet 

 Medlemsland kan selv bestemme om de vil forby grensekryssende salg av 

tobakksprodukter etter visse regler 

 Medlemsland kan selv vedta strengere regler for smaks- og tilsetningsstoffer og merking 

og pakking (som for eksempel nøytrale pakninger/plain packaging) på visse vilkår (som 

notifiseringer til Europakommisjonen) 



 

2 

 

 

Komitévedtaket i Europaparlamentet fra 10. juli omfatter blant annet: 

 Forbud mot bruk av tilsetnings- og smaksstoffer som gjør tobakksprodukter mer 

attraktive. Også tilsetning av vitaminer, koffein, med mere ønskes forbudt.  Sukker som er 

nødvendig for framstillingen av tobakk tillates 

 Sigarettpakker, rulletobakk og vannpipetobakk skal påføres obligatoriske helseadvarsler 

på alle pakningens sider.  Advarslene skal dekke minst 75 prosent av pakningen 

 Forbud mot misledende merking: et produkt skal ikke kunne merkes som mindre skadelig 

enn andre eller med at det har positive virkninger for livsstil eller helse.  

Tobakksprodukter skal heller ikke ligne matvarer eller kosmetikk 

 Slanke sigaretter med diameter på mindre enn 7,5 mm og pakninger med mindre enn 20 

sigaretter forbys.  Såkalte «leppestift-pakninger» forbys. Grensekryssende salg av slike 

sigaretter forbys 

 Elektroniske sigaretter kan bare slippes på markedet i medhold av regelverket for 

legemidler.  Men komiteen mener de bør kunne selges utenfor apotek fordi de har 

potensial som hjelp til røykeavvenning 

 For å redusere illegalt salg av tobakk, må medlemslandene sikre at alle tobakksprodukter 

som omsettes i EU bærer et identifikasjonsmerke. Slik skal det være mulig å spore 

transporten av tobakksprodukter fra produsent til utsalgssted 

 

Forslaget fra komiteen er satt opp til plenumsvotering i Europaparlamentet i september.  Det 

ventes at det litauiske formannskapet vil gi høy prioritet til trilogforhandlingene i høst. 

 

1.2 Yrkeskvalifikasjonsdirektivet er vedtatt (Directive 2005/36/EF) 

Trilogforhandlingene mellom Rådet, Europaparlamentet og Europakommisjonen ble avsluttet 

12. juni, der partene ble enige om et nytt, revidert direktiv om gjensidig godkjenning av 

yrkeskvalifikasjoner. En lang og vanskelig forhandlingsprosess er dermed avsluttet, og det er 

stor lettelse over at det ble mulig å lande denne saken uten å måtte gå på nye forhandlinger 

utover høsten. 

 

Rådet fattet sitt formelle vedtak i møte 27. juni. Europaparlamentets komité for det indre 

marked (IMCO) vedtok samme tekst 9. juli. Avstemming i plenum i Europaparlamentet vil 

skje i oktober eller november, men for alle praktiske formål er direktivet vedtatt.  

 

Det antas at direktivet trer i kraft i slutten av 2013 eller begynnelsen av 2014, og at det skal 

være fullt ut implementert i alle medlemslandene etter en 2 års gjennomføringsperiode.  

 

Varslingsmekanisme om helsepersonell som er fratatt autorisasjon eller fått alvorlige 

begrensninger i retten til å praktisere  

Det nye direktivet introduserer en varslingsmekanisme som medfører at alle medlemsland vil 

bli informert når helsepersonell har fått begrensninger i retten til å praktisere eller er fratatt sin 

autorisasjon i et medlemsland. Landene vil bli informert gjennom det eksisterende 

informasjonssystemet Internal Market Information System (IMI), som må tilpasses den nye 

funksjonen. Varslingen skal omfatte allmennleger, legespesialister, sykepleiere, tannleger, 
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visse grupper veterinærer, jordmødre, farmasøyter, «annet helsepersonell som utfører tjenester 

der pasientsikkerhet er berørt» og «personell som underviser eller har omsorg for barn som 

del av en profesjon som er regulert i medlemslandet». Helsemyndighetene vil med 

varslingsmekanismen få bedre mulighet til å hindre at helsepersonell som ikke utøver trygg 

praksis skal kunne etablere seg på tvers av landegrensene. Europakommisjonen skal utarbeide 

nærmere regler om prosedyrer for varslingsmekanismen i form av et eget 

gjennomføringsdirektiv.  Norge og EFTA har støttet innføringen av en slik 

varslingsmekanisme i Europa. Norske helsemyndigheter bør søke å delta i det samarbeidet 

som vil bli etablert mellom medlemslandene og Kommisjonen om hvordan 

varslingsmekanismen skal virke.  

 

Europeisk profesjonskort 

Direktivet introduserer et europeisk profesjonskort som skal utstedes i opprinnelseslandet.  

Kortet vil gjøre prosedyrene for godkjenning av kvalifikasjoner enklere og raskere. 

Godkjenningsdata vil bli lagt inn i den eksisterende databasen IMI som ansvarlige 

myndigheter i alle medlemslandene har tilgang til.  Så vidt vites vil det være opptil 

yrkesgruppene selv om en vil innføre bruk av profesjonskortet. Ingeniører og sykepleiere i EU 

har allerede vist positiv interesse. 

 

Krav til utdanning som grunnlag for automatisk godkjenning av kompetanse for 

helsepersonell 

Direktivet har til delvis nye bestemmelser om vilkårene for automatisk godkjenning av leger, 

sykepleiere, jordmødre, tannleger og farmasøyter.  De nye reglene sier blant annet følgende: 

 Godkjenning som lege krever minst 5 års utdanning og minimum 5500 timers teoretisk og 

praktisk trening under supervisjon av universitet (artikkel 25) 

 Godkjenning som sykepleier (artikkel 31) krever  

- 12 års forutgående utdanning som gir universitetskompetanse eller 

- 10 års forutgående utdanning som gir kompetanse til opptak i yrkesutdanning for 

sykepleiere 

Utdanningen skal ta minst 3 år og ha minimum 4600 timers teoretisk og praktisk trening.  

Teori skal utgjøre minst 1/3, og klinisk praksis minst 50 prosent av undervisningen. 

Artikkel 31 gir nærmere retningslinjer for innholdet i teori og praksis og sykepleiernes 

kompetanse etter endt utdanning 

 Godkjenning som tannlege krever minst 5 års utdanning og minst 5000 timers teoretisk og 

praktisk trening (artikkel 34) 

 

Språkkrav skal fortsatt kunne testes av det enkelte medlemsland – etter at kvalifikasjoner er 

godkjent. 

 

1.3 Initiativet til styrket helseberedskap i EU er vedtatt 

(COM(2011)0866 – C7-0488/2011 – 2011/0421(COD)) 

Trilogforhandlingene mellom Rådet, Europaparlamentet og Europakommisjonen ble 

konkludert før sommeren og partene er dermed enige om en pakke med nye og forsterkede 

tiltak som skal beskytte befolkningen i EU mot alvorlige, grensekryssende helsetrusler.  

Forslaget ble vedtatt av Parlamentet 3. juli, og blir formelt vedtatt av Rådet tidlig i høst. 

Beslutningen trer trolig i kraft allerede ved slutten av året. 

 

Beslutningen har som formål å støtte samarbeid og koordinering mellom medlemsstatene for 

å forebygge og kontrollere spredningen av alvorlige sykdommer på tvers av landegrensene, 

samt bekjempe alvorlige grenseoverskridende helsetrusler.  Bestemmelsene gjelder for alle 
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typer helsetrusler/sykdommer av biologisk, kjemisk, miljømessig eller ukjent opprinnelse. 

 

Den nye beslutningen innebærer blant annet følgende: 

 

Beredskapsplanlegging – artikkel 4 

Medlemsstatene skal rådføre seg med hverandre og Europakommisjonen ved utarbeidingen av 

nasjonale beredskapsplaner. Gjennom Helsesikkerhetskomiteen skal en utveksle beste praksis 

og dele informasjon og erfaringer med nasjonal beredskapsplanlegging. For å gjøre dette 

mulig skal medlemsstatene hvert tredje år informere Europakommisjonen om status for sin 

nasjonale beredskapsplanlegging. Beslutningens artikkel 4.2 fastsetter nærmere regler om 

format og innhold i denne rapporteringen til Kommisjonen. 

 

Felles innkjøp av medisiner og vaksiner – artikkel 5 

De medlemsstatene som ønsker det, kan delta i en felles prosedyre for innkjøp av vaksiner og 

andre medisinske mottiltak mot alvorlige grensekryssende helsetrusler.  Bruk av 

fellesprosedyren skal være åpen for alle medlemsstatene inntil en faktisk prosedyre 

iverksettes i et enkelt tilfelle.  Felles innkjøp skal ikke innebære forskjellsbehandling eller 

utgjøre handelshindringer eller konkurransevridninger.  Før iverksetting av en felles 

innkjøpsprosedyre inngås en felles innkjøpsavtale mellom partene som ønsker å delta om 

selve gjennomføringen av prosedyren, hvordan en skal gjennomføre vurderingen av tilbud og 

tildelingen av anbud.  

 

Epidemiologisk overvåking – artikkel 6 

Det opprettes et nettverk for overvåking av smittsomme sykdommer og helsetrusler som 

drives av det europeiske smittevernbyrået ECDC. Nærmere retningslinjer for nettverket 

framgår av artikkel 6. 

 

Etablering av et system for tidlig varsling og reaksjon – artikkel 8 

Det etableres et system for tidlig varsling på EU-plan for alvorlige grensekryssende 

helsetrusler.  Kommisjonen skal fastsette nærmere retningslinjer for utveksling av slik 

informasjon for å sikre at systemet fungerer etter hensikten, og ikke overlapper eller virker i 

mot hensikten til eksisterende opplegg for monitorering og utveksling av informasjon om 

helsetrusler. 

 

Helsesikkerhetskomiteen – artikkel 19 

Helsesikkerhetskomiteen skal bestå av representanter for medlemsstatene som har ansvar for 

epidemiologisk overvåking – se artikkel 17.  Komiteen skal støtte utvekslingen av 

opplysninger mellom medlemsstatene, bidra i å koordinere medlemslandenes 

beredskapsplanlegging, koordinere risiko- og krisekommunikasjonen og medlemsstatenes 

innsats overfor grensekryssende helsetrusler.  All virksomhet i komiteen skal skje i samarbeid 

med Kommisjonen, som også skal lede komiteen og ha sekretariatsfunksjonen.  

Helsesikkerhetskomiteen vedtar selv sin arbeidsordning derunder hvilke regler som skal 

gjelde for deltakelse av eksperter og observatører fra «tredjeland» - se artikkel 19.5.b. 

 

1.4 Forslag til ny forordning om kliniske forsøk til erstatning for någjeldende direktiv 

om kliniske forsøk (direktiv 2001/20/EC) 

Europakommisjonen publiserte 12. juli 2012 (12751/12) forslag til en ny forordning til 

erstatning for det någjeldende direktivet.  Direktivet om kliniske forsøk som har virket siden 

2004 skulle bidra til økt pasientsikkerhet ved kliniske forsøk og økt forskning, men anses 

isteden å ha bidratt til at antallet kliniske studier i Europa har gått ned. Årsaken er ifølge 
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medlemslandene og Europakommisjonen at de juridiske prosedyrene som skal gjennomgås og 

godkjennes i henhold til direktivet er omfattende, komplekse og ulike i medlemslandene.  

Forslaget til nytt direktiv innfører felles, forenklede prosedyrer for kliniske forsøk i EU som 

skal gjøre det lettere og mer attraktivt å utføre kliniske studier også i Europa. 

 

Rådet har påbegynt behandlingen av forslaget, men ble ikke enige om noe kompromiss i 

rådsmøtet 21. juni. Flere problemstillinger er uavklarte og må drøftes videre i Rådet under det 

litauiske formannskapet, blant annet: 

 Hvilke nye, strammere tidsfrister som kan gjøres gjeldende for godkjenning av kliniske 

forsøk 

 Prinsipper for og gjennomføring av etisk evaluering av nye kliniske forsøk 

 Personvernhensyn – særlig beskyttelse av frivillige deltakere i forsøk 

 Klage- og erstatningsordninger for deltakere som får helseskader  

 

Direktivforslaget er allerede behandlet i flere komiteer i Europaparlamentet under ledelse av 

ENVI (helse, forbruker- og miljøsaker). Både ITRE-komiteen (industri, forskning og energi) 

og LIBE-komiteen (justis) hadde en rekke endringsforslag. I en avstemning i ENVI 29. mai 

ble komiteen enig om en rapport der til sammen 125 endringsforslag til Europakommisjonens 

opprinnelige forslag ble vedtatt enstemmig. ENVIs rapport støtter hovedinnretningen i 

forslaget, men foreslår en rekke tiltak med konsekvens for nasjonale myndigheters håndtering 

av kliniske forsøk etter det nye regelverket. Når Rådet blir enige om sin posisjon, vil det bli 

innledet drøftinger med Europaparlamentet. 

 

1.5 Forslag til nye forordninger om medisinsk utstyr og in vitro medisinsk utstyr 

(Commission proposals 14493/12 og 14499/12) 

Forslag om nytt direktiv for medisinsk utstyr og utstyr for in vitro befruktning ble framlagt av 

Europakommisjonen 26. september 2012. De nye forordningene skal erstatte to gjeldende 

direktiver om medisinsk utstyr og innføre nye regler for in vitro medisinsk utstyr. Hensikten 

med å erstatte to direktiver med forordninger er å sikre at gjeldende regler blir praktisert 

identisk i hele EU. Formålet med de to nye forordningene er også å skjerpe kravene til 

kontroll av kvalitet og sikkerhet, slik at pasienter og helsepersonell kan være trygge på at 

medisinsk utstyr som markedsføres og omsettes i EU er sikkert, effektivt og innovativt.    

 

Forslagene framlegges blant annet på bakgrunn av brystimplantatskandalen i 2011, der 

tusenvis av kvinner i EU ble berørt av at en produsent hadde jukset med typen silikon som ble 

brukt i selskapets produksjon av brystimplantater. Forslagene omfatter blant annet: 

 

 En klargjøring av regelverket, som også utvides til å omfatte implantater med kosmetisk 

formål 

 Klarere regler om ansvar for produsenter, importører og distributører 

 Bedre sporbarhet gjennom et nytt system for unik identifikasjon av alt utstyr på markedet 

 Strengere og hyppigere kontroller av produsenter. Nasjonale myndigheter gis rett til å 

utføre uanmeldte inspeksjoner på produksjonssteder og utføre laboratorietester av utstyr 

og diagnostiske verktøy 
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 Bedre koordinering mellom nasjonale overvåkingsinstanser 

 Bedre veiledning til medisinske miljøer som skal bruke utstyret 

 Informasjon til pasienter som har fått implantater, for eksempel om mulig risiko eller 

forholdsregler som må tas, og om implantatet er forenlig med ulike diagnostiske 

apparater, scannere, med mere 

 Oppretting av en sentral, europeisk database, der produsenter og importører av medisinsk 

utstyr må registrere seg og det utstyret de tilbyr på det europeiske markedet. Databasen 

skal være offentlig og åpen for helsepersonell, helsetjenesteleverandører og pasienter 

 Produsenter av høyrisikoutstyr må offentliggjøre dokumentasjon på utstyrets sikkerhet og 

ytelse, inkludert kliniske data og evidens 

 Opprettelse av en EU-portal der produsenter må rapportere uønskede hendelser og hvilke 

tiltak de har gjort for å minimere risikoen for ytterligere skader 

 Tilpasning til internasjonale retningslinjer for å fremme internasjonal handel med 

medisinsk utstyr  

 Det området som dekkes av forordningen utvides til også å omfatte implantater for 

estetiske formål 

 

Saken er til behandling i Rådet. I rådsmøtet 21. juni ble det framlagt en statusrapport fra det 

irske formannskapet.  Flere problemstillinger gjenstår før Rådet kommer fram til enighet.  Det 

er blant annet ulike oppfatninger av hvilke prosedyrer som skal kreves for å dokumentere 

klinisk effekt. Landene er heller ikke enige om kravene til økt kontroll som skal utføres av 

nasjonale overvåkingsorganer. Europaparlamentet har behandlet saken i Komiteen for helse-, 

miljø- og forbrukersaker (ENVI), som framla sin rapport 10. juli.  Det litauiske 

formannskapet vil arbeide videre med saken med sikte på at det kan startes 

trilogforhandlinger mellom Rådet, Europaparlamentet og Europakommisjonen så snart som 

mulig.  

 

1.6 Forslag til forordning om avgifter til det europeiske legemiddelbyrået (EMA) for 

overvåking av legemidler 

Kommisjonen la 26. juni 2013 fram et forslag til ny forordning om hva medlemslandene skal 

betale for at det europeiske legemiddelbyrået overvåker legemidler til mennesker på det 

europeiske markedet. Forslaget er framlagt som konsekvens av de endringene som er innført 

med revisjonen av øvrige direktiv og forordninger om legemidler. Det nye, strengere og mer 

omfattende regimet for overvåking av kvalitet og sikkerhet ved legemidler medfører økte 

oppgaver for EMA. 

 

Behandlingen av forslaget vil starte i høst under det litauiske formannskapet. 

 

1.7 Alkohol 
De nordiske helseministrene har bedt Europakommisjonen ta opp arbeidet med å utforme en 

ny alkoholstrategi for EU/EØS-området til erstatning for den någjeldende strategien som 

utløp i 2012. Ministrene sier den någjeldende alkoholstrategien har ført til bedre kunnskap i 

medlemslandene om helseskader som følge av alkohol. En felles strategi med samme mål og 

mekanismer for kunnskapsdeling og støtte vil hjelpe medlemslandene i deres videre arbeid for 
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å redusere alkoholrelaterte helseskader. 

 

EUs strategi mot helseskadelig bruk av alkohol skal evalueres. Europakommisjonen har bedt 

norske helsemyndigheter om bistand i arbeidet med å utrede hvordan alkoholstrategien i EU 

skal følges opp. En ny nasjonal ekspert fra Helse- og omsorgsdepartementet er tilsatt i DG 

SANCOs avdeling for alkohol og helse i Luxembourg fra september 2013.  

 

 

2. Mattrygghet 

 
Europakommisjonen vedtok i mai en pakke med forslag til tiltak for å styrke håndhevingen av 

helse- og sikkerhetsstandarder i hele produksjonskjeden for mat. Regelverksrevisjonen er den 

største på mat, dyr og planteområdet siden 2002. 

 

Det reformerte lovverket vil redusere de nesten 70 direktivene, forordningene og 

beslutningene som gjelder i dag til 5 forordninger. Den nye pakken vil hovedsakelig bestå av: 

 

 Ny kontrollforordning 

 Ny forordning om dyrehelse 

 Ny forordning om frø- og formeringsmateriale 

 Ny forordning om finansiering av kontroller, med mere 

 

2.1 Ny forordning om næringsmidler til mennesker med særlige ernæringsmessige 

behov er vedtatt (Regulation (EU) 609/2013) 

Europaparlamentet sluttet seg ved vedtak av 11. juni 2013 til et kompromiss framforhandlet 

med Rådet om ny forordning om spesielle næringsmidler til barn og mennesker med særlige 

ernæringsmessige behov. Forordningen erstatter direktiv 2009/39/EC om næringsmidler til 

mennesker med særlige behov. 

 

Bare næringsmidler som erstatter en alminnelig, daglig diett omfattes av forordningen. Et 

bredt spekter av næringsmidler som brukes i et vanlig kosthold, som for eksempel sukkerfri 

sjokolade og kalorifattig yoghurt faller utenfor og dekkes dels av annet regelverk.  

 

Forordningen framhever betydningen av brystmelk for spedbarn og forbyr merking av 

produkter til spedbarn som i tekst eller bilder idealiserer slike produkter framfor brystmelk. 

 

Det fastslås som forbudt å merke, presentere eller annonsere næringsmidler som omfattes av 

forordningen med at de forebygger, behandler eller kurerer sykdom. 

 

Det nye regelverket introduserer en «EU-liste» av innholdsstoffer som kan tilsettes 

næringsmidler som omfattes av forordningen – som vitaminer, mineraler, aminosyrer, med 

mere. 

 

Forordningen vil slik den er vedtatt ikke dekke laktosereduserte eller glutenfrie 

næringsmidler. Disse omfattes av matinformasjonsforordningen. Den dekker heller ikke 

sportsprodukter som vil bli behandlet i en egen rapport Europakommisjonen skal framlegge 

senere. Heller ikke næringsmidler for vektreduksjon som erstatter vanlig kosthold dekkes av 
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den nye forordningen. 

 

Den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC støtter den nye forordningen, men beklager at 

det ikke er innført strengere regler om kalorifattige produkter og markedsføringen av 

spedbarnsmat. Sammenslutningen av produsenter på området (The European Dietetic Food 

Industry Association) har bedt om klargjøring av hva som skal gjelde for glutenfri mat, 

næringsmidler til sportsbruk og melkebaserte produkter for småbarn. 

 

Europakommisjonen skal utarbeide nærmere regler om gjennomføringen. Norske helse- og 

matmyndigheter vil følge arbeidet i de aktuelle arbeidsgruppene som er opprettet på området. 

 

2.2 Hormonhermende kjemiske stoffer 

Europaparlamentet har engasjert seg i bruken av kjemikalier som kan forstyrre 

hormonbalansen hos mennesker. Hormonrelaterte sykdommer har økt de siste 20 årene, og 

det antas at kjemikalier som påvirker hormonsystemet kan være en av flere mulige årsaker.  

Hormonrelaterte sykdommer som ofte nevnes i denne forbindelsen er redusert 

forplantningsevne, tidlig pubertet, redusert immunforsvar og enkelte kreftformer. 

 

Hormonhermende stoffer, såkalte «endocrine disruptors», inngår i mange produkter på det 

europeiske markedet. Et eksempel er bisfenol A, som inngår i tåteflasker av plast og andre 

matkontaktmaterialer. Det er også hormonhermere i mange kjemikalier som brukes i 

industrien.   

 

Europaparlamentet vedtok 14. mars i år en resolusjon framsatt av representant Åsa Westlund, 

som ber om at Europakommisjonen går grundig gjennom eksisterende lovgivning med sikte 

på å framlegge nytt, oppdatert forslag til regelverk om dette senest innen juni 2015.  

Resolusjonen sier også at EU bør ta raske tiltak for å beskytte barn, unge og gravide kvinner 

mot bruk av hormonhermere. Forskningen omkring virkningen av hormonhermere bør 

styrkes, og EU bør innføre felles kriterier for å definere hvilke stoffer som har 

hormonforstyrrende virkninger. Någjeldende lovgivning om kjemikalier i EU bør også 

innføre testing for å identifisere hormonhermere i kjemikalier. Westlund ivret sterkt for at 

«selv om vi ikke ennå har alle svarene, så vet vi nok til å regulere bruken av disse stoffene i 

samsvar med et føre-var prinsipp». 

 

Spørsmålet om bruk av hormonhermende stoffer er til behandling i Europakommisjonen. 


