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Uttalelse til sak i Nordisk råds fagutvalg: Forbud mot hormonforstyrrende
ftalater

Vi viser til brev datert 16.12. 2015 vedrørende utvalgsforslag A 1657/miljø/medborger om
et Nordisk forbud mot hormonforstyrrende ftalater der stortingets delegasjon ber om
Forbrukerrådets uttalelse til saken.
Vi vil innledningsvis vise til rapporten "State of the Science of Endcorine Disrupting
Chemicals - 2012" som er utarbeidet av en gruppe forskere på oppdrag fra Verdens
helseorganisasjon og FNs miljøprogram. Rapporten peker på at hormonforstyrrende
stoffer sannsynligvis bidrar til økningen i en rekke folkesykdommer som krefttyper,
diabetes, fedme og redusert forplantningsevne. Disse sykdommene er raskt voksende.
Rapporten peker på strengere regulering av hormonforstyrrende stoffer som et viktig
virkemiddel for å bremse utviklingen.
Dagens regulering av hormonforstyrrende stoffer er etter Forbrukerrådets vurdering ikke
god nok. Det pågår flere prosesser i EU for å få på plass bedre regulering av slike stoffer
og EU-kommisjonen jobber med å fastsette kriterier for hormonforstyrrende stoffer.
Foreløpig er ikke kriterier for å identifisere hormonforstyrrende stoffer på plass i EU og
etablering av disse kriteriene er utsatt fordi EU-kommisjonen vil gjennomføre en
konsekvensvurdering av hva disse kriteriene betyr for omsetting og bruk plantevernmidler
og biocider. Realiteten er derfor etter vår mening at norske forbrukerne er for dårlig
beskyttet mot hormonforstyrrende stoffer i hverdagsprodukter, og har svært begrenset
tilgang til informasjon om disse stoffene i produkter.
De fire farligste hormonforstyrrende stoffene i produkter som barn kommer i kontakt med
er DEHP, DBP, BBP og DIBP. Et nasjonalt forbud mot disse stoffene i varer som barn
kommer i kontakt med vurderer Forbrukerrådet som positivt da arbeidet med å regulere
disse stoffene har tatt for lang tid.
Vi legger til grunn den vurdering som er gjort av KEMI i rapporten «Kan Sverige förbjuda
farlige kemikalier? – en juridisk analys» gjort i 2014. Konklusjonen til KEMI er at tilsluttede
land kan innføre egne bestemmelser og forbud mot farlige kjemikalier når disse stoffene
ikke er regulert gjennom REACH.
Forbrukerrådets anbefaling er at den norske delegasjonen støtter utvalgsforslaget om at
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de nordiske land innfører et forbud mot de fire farligste ftalatene DEHP, DBP, BBP og
DIBP i produkter som barn kommer i kontakt med.
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