Kemikalier i EU
OVERBLIK OVER EU’s KEMIKALIEPOLITIK

Kemikalier i EU – overblik over EU’s kemikaliepolitik
ISBN: 978-87-92044-59-4
Tekst: Lone Mikkelsen, og Ulla Skovsbøl
(red.), Det Økologiske Råd
Design: Birgitte Fjord | Grafisk design
Fotos: Forside hidesey; s. 9 Pietro Naj-Oleari;
s. 8 Vnlit; s. 14 fruchtzwerg’s world.
Udgivet af:

Det Økologiske Råd
Blegdamsvej 4B
2200 København N
Tlf. 33150977
E-mail: info@ecocouncil.dk
Web: ecocouncil.dk
Det Økologiske Råd er en uafhængig miljøorganisation, som finansieres af støttebidrag,
medlemsindtægter og projektmidler fra fonde.
Denne publikation er udgivet med støtte fra
Europanævnet (Pulje C) og Villum-fonden.

Indhold
Lovlige kemikalier i EU – en daglig trussel

3

REACH – EU’s store kemikalielov

4

Centrale direktiver og forordninger

8

De dårligt regulerede kemikalier

10

Kemikalier i globalt perspektiv

14

Anbefalinger

15

Forord
I EU findes der ca. 100 000 forskellige kemikalier på markedet, og alle EU-borgere bliver
dagligt udsat for en kraftig kemikalie-cocktail.
Mange af stofferne kan skade både mennesker
og miljø. Nogle er kræftfremkaldende, andre
kan påvirke hormonbalancen i kroppen på
måder, vi ikke ønsker. EU’s kemikaliepolitik
REACH fra 2006 skulle fjerne en stor del af de
farligste kemikalier og sikre borgerne bedre
mod de skadelige virkninger. REACH betød et
stort fremskridt rent lovgivningsmæssigt, men
har alligevel vist sig ikke at være tilstrækkelig.
Vi bliver stadig alle udsat for farlige kemikalier
i vores hverdag hver eneste dag året rundt. Det
begynder, så snart vi står ud af sengen og går i
gang med vores morgenritualer. Der kan være
skadelige kemikalier i hårshampoo, balsam og
kropssæbe, i deodoranten og i den bodylotion,
vi smører på huden. Bruger vi make-up, giver
det os endnu en dosis. Når vi klæder vi os på,
er der kemikalierester i tøjet, og når vi sætter
os ved morgenbordet fortsætter eksponeringen. Den mad, vi indtager i løbet af dagen,
kan indeholde hormonforstyrrende stoffer og
andre uønskede kemikalier. Det samme gælder
mademballagen, hvor kemikalier overføres fra
f.eks. konservesdåser og papirindpakning til
selve madvaren. Skimmer vi avisen til morgenkaffen, udsættes vi for potentielt skadelige
kemikalier fra tryksværten, og tænder vi
computeren eller tjekker mobilen får vi bl.a.
bromerede flammehæmmere og ftalater med i
cocktailen. Som om det ikke var nok, udsættes
et menneske hver dag for et utal af forskellige
kemikalier via den luft, man indånder.

Der er med andre ord stor risiko for at blive
udsat for rigtig mange skadelige stoffer i løbet
af et døgn – ofte i koncentrationer langt over
de grænseværdier, loven fastsætter, hvis man
tager højde for de såkaldte cocktaileffekter,
som kan opstå, når vi udsættes for mange
forskellige kemikalier på én gang. Ydermere
er vores viden om de fleste af hverdagens
kemikalier utrolig begrænset. Vi ved, at mange
mennesker er ramt at nedsat fertilitet. Vi ser
fosterskader hos især drengebørn, og for tidlig
pubertet hos piger. Samtidig er forekomsten
af bryst- og testikelkræft støt stigende. Dette
er alt sammen effekter, som vi fra dyreriget
ved, kan forårsages af industrielt fremstillede
kemikalier.
Vi kan naturligvis ikke undvære kemikalierne i
vores hverdag, men vi har brug for en lovgivning i EU, som beskytter mennesker og miljø
bedre mod de farligste af stofferne. Vi kan
undgå en del ved at købe miljømærkede produkter. Men som forbrugere bør vi have garanti
for, at der ikke findes problematiske stoffer i
de produkter, vi benytter hver dag, uanset om
de er produceret i EU eller importeret fra andre
lande. Det er ganske enkelt uacceptabelt, at
farlige stoffer tillades i produkter, når der
findes mindre skadelige alternativer – og sådan
er det stadig i EU.
Dette hæfte forklarer, hvordan EU’s kemikaliepolitik fungerer i dag, hvor den kommer til
kort, og hvor der er brug for at stramme op.
Lone Mikkelsen
Kemikaliefaglig medarbejder
Det Økologiske Råd
December 2013

REACH – EU’s store kemikalielov
I december 2006 vedtog EU en ny fælles
kemikalielov kaldet REACH. Loven erstattede
omkring 40 tidligere direktiver. REACH er
en forordning, som omfatter alle industrielt
fremstillede kemikalier. Loven har til formål at
sikre, at de omkring 100 000 forskellige kemikalier, der bruges i EU, produceres og anvendes forsvarligt (se boks). Med loven fulgte et
nyt princip for omvendt bevisbyrde. Hvor det
tidligere var op til myndighederne at påvise,
at et kemikalie var farligt, hvis de ville forbyde
det, så er det nu industrien, der skal fremlægge
dokumentation for, at det er sundheds- og
miljømæssigt forsvarligt at producere og/eller
bruge kemikaliet, hvis det skal være tilladt.
Hvis dokumentationen mangler, kan stoffet
ikke markedsføres. Det kaldes ’no data, no
market’ princippet.
Med REACH blev det slået fast, at kemikalielovgivningen i Europa bygger på forsigtighedsprincippet. Dette gør det muligt for
myndighederne at reagere hurtigt, når et
kemikalie mistænkes for at udgøre en fare for
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REACH kort fortalt
• REACH er EU’s store kemikalielovgivning.
Forordningen trådte i kraft i 2007 og
erstattede 40 direktiver.
• REACH står for Registration, Evaluation,
Authorisation of Chemicals.
• Målet med REACH er at sikre et højt beskyttelsesniveau for mennesker og miljø
og at øge virksomhedernes konkurrenceevne og innovation.
• REACH bygger på forsigtighedsprincippet.
• REACH pålægger industrien selv at
fremlægge data for et stof, før det kan
markedsføres.
• For særligt farlige stoffer skal virksomheder påvise, at de ikke skader sundhed
og miljø. Tidligere skulle myndighederne
bevise, at stoffer var farlige, før de kunne
forbydes.

mennesker, dyr og/eller miljø. Med henvisning
til forsigtighedsprincippet kan man forhindre
markedsføring af produkter, som indeholder
potentielt farlige kemikalier, også i tilfælde,
hvor der ikke findes videnskabelige data nok
til en fuldstændig risikovurdering. Hvis et produkt, som indeholder sådanne stoffer, allerede
er på markedet, er det desuden muligt at få det
af hylderne.
REACH omfatter både enkeltstoffer, stoffer i
kemiske blandinger og stoffer i produkter. En
af de væsentlige målsætninger i REACH er, at
særligt problematiske stoffer – kaldet SVHCstoffer (Substances of Very High Concern)
skal opføres på den såkaldte Kandidatliste
inden 2020. Herefter skal det undersøges, om
de kan erstattes af mindre farlige stoffer og
dermed skal tilføjes godkendelseslisten. Står et
kemikalie opført på denne liste, skal industrien
ansøge om godkendelse til fortsat at producere
eller bruge stoffet.
På trods af, at REACH trådte i kraft i juni 2007
er der ultimo 2013 kun 144 stoffer på Kandidatlisten. Det skønnes, at der er omkring 15002000 SVHC-stoffer på markedet, så hvis EU
fortsætter i samme tempo, vil denne gruppe af
kemikalier allertidligst være listet omkring år
2060. På godkendelseslisten er der blot opført
22 stoffer.

Det Europæiske
kemikalie-agentur
Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA),
som ligger i Helsinki, blev oprettet, da REACH
trådte i kraft, og spiller en central rolle i
forbindelse med udformning af retningslinjer
for brugen af kemikalier. ECHA er den instans,
som gennemgår alle registreringer af kemikalier, og udvalgte stoffer vurderes herefter

RET TIL VIDEN
• Forbrugerne har ifølge REACH krav på at
få oplyst, om et produkt indeholder stoffer fra Kandidatlisten
• Forhandleren har pligt til at svare inden
45 dage
• Forhandleren skal oplyse, hvilke kandidatlistestoffer, produktet indeholder
• Forhandleren skal give anvisninger på
sikker anvendelse af produktet
• Forhandleren må ikke bare henvise til sin
leverandør eller til producenten

REACH på hindi og kinesisk
REACH gælder i praksis ikke kun i EU.
Mange lande, som handler med EU, indfører frivilligt reglerne i deres egen lovgivning
for at lette samhandlen. Det gælder bl.a.
Kina og Indien. Kinesiske virksomheder er
således forpligtet til at indsende detaljerede
oplysninger om klassificering og mærkning,
om kemikaliernes skadelige effekter på
mennesker og miljø og om deres anvendelsesområde og sikkerhedsprocedurer, næsten som hvis Kina var underlagt REACH.

af EU-landenes myndigheder i det såkaldte
medlemsstatsudvalg for at sikre en ens administration af reglerne i hele EU. Efter vedtagelsen af REACH blev der lavet en tidsplan for
implementeringen af de mange nye regler,
fordi man erkendte, at det vil tage mange år
at registrere, vurdere og godkende de op mod
100 000 kemiske stoffer, som allerede var på
markedet i EU 1 (se figur 1).

1		 The European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (EINECS): http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=ein
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Registreringsdeadline:
Stoffer > 1 ton/år
Registreringsdeadline:
Stoffer > 100 tons/år
Registreringsdeadline:
Stoffer > 1000 tons/år
R50/R53 stoffer > 100 tons/år
CMR stoffer kategori 1 og 2 > 1 ton/år
Offentliggørelse af stoffer
præregistreret af ECHA.
Påbegyndelse af registrering
Indledende registrering
REACH træder i kraft

1/6 2007

1/6 - 30/11 2008

1/1 2009

1/12 2010

1 /6 2013

1/6 2018

Figur 1 Tidslinje af den fulde implementering af REACH. Først i 2018 vil loven være fuldt implementeret.

Den danske kemikalielovgivning består
ud over REACH af ca. 50 forskellige love,
bekendtgørelser og cirkulærer. Kemikalieinspektionen, som er en del af Miljøstyrelsen,
fører tilsyn med, at importører, producenter og
forhandlere af kemikalier lever op til reglerne.
Uanset om man er forbruger eller importør/
producent/forhandler, er det Kemikalieinspektionen, man skal kontakte, hvis man vil
indberette et produkt, som man mener, ikke
overholder kemikalielovgivningen.

Registrering, evaluering og
autorisation
REACH står for Registration, Evaluation
and Authorisation of Chemicals – på dansk
registrering, vurdering og godkendelse af
kemikalier:

R: Registrering indebærer, at producenter og
importører er forpligtede til at indberette en
række specificerede sundheds- og sikkerhedsoplysninger for alle stoffer på EU’s marked.
Sundhedsoplysninger skal bygge på bestemte
videnskabelige tests og analyser. Registreringspligten gælder alle kemikalier, der produceres eller importeres som enkeltstoffer eller
som en del af en blanding i mængder over 1 ton
pr. år pr. producent/importør.
De mest sundhedsskadelige stoffer, de såkaldte
CMR-stoffer 2, skulle registreres først sammen
med miljøskadelige stoffer og de stoffer, der produceres i størst mængde (over 1000 tons pr. år).
Derefter kom turen til stoffer, der produceres i
mængder over 100 tons pr. år, og med deadline
i 2018 følger registreringen af de stoffer, der
produceres i mere end 1 ton pr. år. Registreringsprocessen for eksisterende kemikalier skal være

2		 CMR betyder Carcinogen (kræftfremkaldende), Mutagen (ændrer arveanlæg) og Reprotoksisk (skadelig for forplantningen).
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afsluttet i 2018. Alle nye kemikalier skal på
samme måde registreres løbende, og mængdegrænserne gælder for en enkelt virksomheds
produktion eller import af et givent stof til EU.
Sundheds- og sikkerhedsdata skal indrapporteres til Kemikalieagenturet ECHA. I løbet
af 2008 blev mere end 140 000 stoffer, som
var på markedet, da REACH trådte i kraft, dog
præ-registreret uden særlig testning for at
begrænse omkostningerne for erhvervslivet.
Præ-registreringen var en forudsætning for,
at virksomhederne fortsat kunne anvende de
stoffer, de hidtil havde brugt. Hvis stofferne
ikke var præ-registreret inden 1. december
2008, blev de ramt af ”no data, no market”
princippet, som kræver meget mere omfattende testningsdata.
E: Evaluering/vurdering ECHA gennemgår industriens indberetninger og
vurderer udvalgte stoffer i samarbejde med
medlemsstatsudvalget. En ansøgning skal
som minimum gennem to vurderinger. Først
kontrollerer ECHA, om ansøgningen er udfyldt
korrekt, men korrekthed og kvalitet af selve
oplysningerne bliver kun undersøgt ved stikprøvekontrol. ECHA kan evt. kræve yderligere
dokumentation for, at stoffet ikke er farligt
for mennesker og miljø. Udvalget kan enten
acceptere brugen af et kemikalie, hvis alle krav
til data og sikkerhed er opfyldt, eller kræve
begrænsning eller udfasning, hvis stoffet vurderes at ville udgøre en risiko for mennesker og
miljø. Disse vurderinger vil altid gælde for alle
EU-lande.
A: Autorisation Godkendelsesprocessen er
den sidste del af REACH. Nogle kemikalier er så
problematiske, at de i princippet bør udfases. De
falder under en særlig godkendelsesordning,
”autorisation,” hvor stoffet kun må anvendes
på præcis den måde, som er blevet tilladt. Som
nævnt ovenfor står de særligt farlige SVHCstoffer på Kandidatlisten, mens de afventer et

eventuelt forbud. Herfra kommer de muligvis
på godkendelseslisten (List of Authorisation).
Når et stof først er på denne liste, betyder det,
at virksomheder, som fortsat ønsker at producere, importere eller anvende det, skal søge
om tilladelse inden for en bestemt tidsfrist.
Ansøgningen skal normalt indsendes senest
18 måneder før fristen udløber. Man kan kun få
godkendelse til fortsat at producere, importere
eller anvende stoffet, hvis fordelene ved det
overstiger risici, eller hvis de potentielle risici
anses for at være begrænsede eller ”tilstrækkeligt kontrollerede.” Det betyder, at stoffet
fremover kun må bruges til de formål, myndighederne har godkendt. Men begrebet ”tilstrækkeligt kontrolleret” (adequately controlled) er
kontroversielt. Det kan f.eks. dække over, at
et stof anvendes i såkaldt lukkede systemer
– f.eks. kan det være stoffer, som er kemisk
bundet i plast. Til dem stilles der ikke nær så
skrappe krav. Men historien har vist, at systemer, som man fra starten anså for lukkede, ofte
i praksis ikke er det, f.eks. når de pågældende
produkter skal bortskaffes efter brug.

Substitution
Et centralt mål med REACH er at fremme
substitution (erstatning) af særligt farlige
kemikalier med mere sikre alternativer – indtil
videre er dette dog kun sket for ganske få
stoffer. Godkendelserne er ikke knyttet direkte
til stofferne, men til en specifik anvendelse af
stoffet for en specifik ansøger, og revurderes
jævnligt. En godkendelse kan desuden ophæves på ethvert tidspunkt, hvis betingelserne
for den er ændret.
Alene eksistensen af godkendelsesprocessen
sender et stærkt budskab til virksomhederne
om, at de bør begynde at erstatte farlige stoffer med sikrere alternativer. Intentionen er, at
lovgivningen skal fremme nytænkning, mere
sikre processer og brug af alternative teknikker.

REACH – EU’S STORE KEMIKALIELOV

7

Andre centrale direktiver og
forordninger
Der er kemiske stoffer, som ikke skal REACHregistreres. F.eks. er bekæmpelsesmidler (pesticider og biocider), veterinærmedicin, lægemidler
samt stoffer, der anvendes i fødevarer reguleret
af andre forordninger og direktiver, og kosmetik
er reguleret af den særlige kosmetikforordning.
Alle kosmetiske produkter skal dog registreres
i henhold til REACH, men kemikaliesikkerhedsrapporten skal kun redegøre for det sundhedsmæssige aspekt, og der tages derfor ikke højde
for eventuelle risici for miljøet.
RoHS-direktivet
RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous
Substances) skal begrænse brugen af særligt
farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter. Det drejer sig om bly, kviksølv, cadmium, krom VI, PBB og PBDE. De to sidstnævnte
er bromerede flammehæmmere. Reglerne skal
beskytte forbrugerne mod farlige stoffer. Desuden bliver produkterne mindre farlige for miljøet og nemmere at genanvende, når de senere
bliver til affald. Det er forbudt at importere og
sælge produkter i EU, der ikke overholder reg-
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lerne. Producenter, importører og forhandlere
har ansvaret for, at dette overholdes. Straffen
for ikke at overholde reglerne kan være bøde
eller fængsel i op til to år. Siden januar 2013
skal produkter omfattet af RoHS-direktivet
være CE-mærkede. Med CE-mærket garanterer
fabrikanten, at produktet er fremstillet i overensstemmelse med fælleseuropæiske krav til
sikkerhed, sundhed og miljø.
WEEE-direktivet
WEEE-direktivet skal sikre forsvarlig håndtering af elskrot. Producenter og importører
af elektronik har ansvaret for at organisere
og finansiere indsamlingen og håndteringen
af det brugte elektronik. Dvs. at forbrugerne
enten kan aflevere brugt elektronik til en af de
kommunale indsamlingsordninger eller til en
forhandler. Målet er at få producenterne til at
fremstille miljøvenlige produkter og øge genbrug og genvinding af ressourcer. I Danmark
er målet ikke nået, da WEEE-direktivet på nationalt plan er udmøntet i en kollektiv ordning.
Elektronikproducenterne betaler lige meget

for indsamlingen, uanset hvor miljø- og genbrugsvenlige deres produkter er. Et individuelt
producentansvar ville i højere grad fremme
miljøvenlig produktion og sikre, at alt elektronikskrot blev bragt til forsvarlig behandling.
Legetøjsdirektivet
I 2011 trådte et nyt legetøjsdirektiv med skærpede sikkerhedskrav i kraft. I Danmark blev
implementeringen afsluttet den 20. juli 2013.
Direktivet gælder legetøj til børn under 14 år
og regulerer, hvilke kemikalier der må findes
i produkterne, i hvilke mængder, og i hvor høj
grad de må afgives fra produktet.
I direktivet er der bl.a. krav til de såkaldte CMRstoffer, dvs. kemikalier, der enten kan føre til
kræft, skade gener eller forplantningssystem
samt til visse allergifremkaldende stoffer. Det
er en forbedring i forhold til tidligere. Alligevel
går mange stoffer fri, selv om de kan udgøre en
risiko for blandt andet allergi eller hormonforstyrrelser. Desuden falder mange produkter, som
almindelige forbrugere anser for legetøj, uden for
direktivet. Det gælder f.eks. rulleskøjter og noget
udstyr til vandsport, såsom baderinge.

I EU er der forbud mod seks specifikke ftalater
(de såkaldte plastblødgørere) i alt legetøj. Danmark har herudover et særligt forbud mod alle
ftalater i legetøj og småbørnsartikler til børn
i alderen 0-3 år. Danske virksomheder skal
derfor være særligt opmærksomme ved import
af disse produkter fra andre EU-lande.
Kosmetikforordningen
Kosmetikforordningen trådte i kraft den 11.
juni 2013 og erstattede et direktiv. Formålet var at forenkle og præcisere kravene til
forbrugerbeskyttelse. Samtidig er kravene
til sikkerhedsvurdering blevet skærpet. Bl.a.
skal den person, der udfører vurderingen,
som minimum have en akademisk uddannelse
inden for farmaci, toksikologi, medicin eller
lignende. Desuden kræver den nye forordning,
at alle kosmetiske produkter skal anmeldes,
og at indhold af nanomaterialer skal mærkes.
Forordningen stiller også krav om, at produkter
på markedet i EU skal være sikre, og man skal
som producent være i stand til at påvise denne
sikkerhed og give tilstrækkelig information til
myndigheder samt forbrugere.

Kan Danmark gå foran?
Selv om alle EU-medlemsstater i princippet skal følge den fælles lovgivning, har de enkelte lande en vis
mulighed for at lave nationale særregler. Det har Danmark gjort ved at indføre et særforbud mod stoffet
bisphenol A (BPA) i sutteflasker og mademballage til små børn. BPA er mistænkt for at være hormonforstyrrende. Med henvisning til forsigtighedsprincippet effektuerede Danmark derfor i 2010 særforbuddet.
Når et EU-medlemsland på den måde benytter forsigtighedsprincippet, bliver sagen vurderet af EU-Kommissionen, som derefter enten pålægger alle EU-lande at indføre reglen eller kræver, at det pågældende land
trækker forbuddet tilbage. Sker det ikke, kan landet blive idømt en bødestraf af EU-Domstolen for at bryde
traktaten. I tilfældet med det danske BPA-forbud bakkede EU-Kommissionen Danmark op. I juli 2011 blev
forbuddet mod BPA i sutteflasker udvidet til at gælde hele EU.
Helt så glat gik det ikke, da Danmark ville gå foran og bruge forsigtighedsprincippet til at forbyde fire ftalater. Kemikalieagenturet ECHA mener ikke, der er tilstrækkelig videnskabelig dokumentation til at underbygge
et forbud, hvilket i sidste ende kan få Kommissionen til at sige nej til de danske regler. Industrien kæmper
også mod et forbud, og det har fået den danske regering til at tøve. Forbuddet skulle være trådt i kraft i
december 2013, men er nu udskudt i to år.

ANDRE CENTRALE DIREKTIVER OG FORORDNINGER
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Dårligt regulerede kemikalier
Da REACH trådte i kraft i 2007, var det på
mange måder et stort skridt på vejen til et
mere giftfrit Europa, men skridtet har vist sig
ikke at være helt så stort, som mange håbede.
Dels fik industrien udvandet mange bestemmelser, før loven blev vedtaget, dels er den
store forordning præget af undtagelser og
smuthuller. Flere vigtige beslutninger om
f.eks. hormonforstyrrende stoffer, nanomaterialer og cocktaileffekter er udskudt til
fremtidige revisioner af loven. Det betyder, at
en række meget problematiske stoffer fortsat
er dårligt reguleret i EU.

Hormonforstyrrende stoffer
Hormonforstyrrende stoffer er kemikalier, der
på forskellig måde kan påvirke vores naturlige
hormonbalance. Der findes et utal af stoffer,
som er påvist at have hormonforstyrrende effekter eller mistænkes for at have det. Kemisk
set er stofferne meget forskellige og forstyrrer
på forskellig vis hormonbalancen. Det kan ske
ved at påvirke en organismes evne til f.eks. at
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Det gør hormonforstyrrende
stoffer
• Efterligner naturlige hormoners virkning
• Blokerer naturlige hormoners virkning
• Påvirker kroppens omsætning af naturlige
hormoner
• Påvirker dannelsen af naturlige hormoner
• Påvirker transporten af naturlige hormoner

danne, transportere eller udskille de naturlige
hormoner.
Hormonerne styrer en lang række processer
i organismen og er afgørende for stofskiftet,
nervesystemet – herunder udviklingen af
hjernen – vækst og reproduktion. Alle organismer er følsomme over for ændringer i hormonbalancen, og i bestemte perioder af livet kan
uønsket hormonpåvirkning få særligt alvorlige
følger. Det gælder især i fostertilstanden, i

Mulige følger af hormonforstyrrende stoffer
• Nedsat frugtbarhed
• Misdannede kønsorganer
• For tidlig pubertet
• Bryst- og testikelkræft
• Fedme

perioden lige efter fødslen og i småbørnsårene,
hvor kroppens egen produktion af kønshormoner er meget begrænset. Desuden er et fosters
afgiftningssystem endnu ikke færdigudviklet,
og derfor har det særlig svært ved at skille sig
af med kemikalierne igen.
Flere studier tyder på, at hormonforstyrrende
stoffer kan gøre skade i flere generationer efter
første eksponering. Hvis en gravid kvinde
bliver udsat for kemikaliet i dag, kan det føre
til, at hendes barnebarn kan få fertilitetsproblemer eller øget risiko for fedme. Derfor er det
et stort problem, at mange helt almindelige
produkter, såsom cremer og fødevarer, kan
indeholde hormonforstyrrende stoffer.

at blødgøre PVC-plast, som anvendes i f.eks.
regntøj, gummistøvler, elektronik, medicinsk
udstyr, gulvbelægning, legetøj, badeforhæng,
voksduge og tryk på T-shirts.
Bisphenol A (BPA) bruges primært i fremstillingen af plastmaterialet polycarbonat, som
er en hård slagfast plastik. Dette materiale
har mange anvendelsesmuligheder f.eks. til
plastbeholdere, beregnet til mad- og drikkevarer såsom drikkedunke, konservesdåser,
vandkølere osv. samt i elektroniske apparater
og i biler. Desuden bruges det i maling, lak, lim
og gulvbelægninger.
Fluorerede stoffer er både vand- og fedtafvisende. De findes i stort set alle imprægneringer, der gør det let at fjerne pletter på alt
fra stenfliser, duge og sofaer til ammepuder.
Det er de samme stoffer, der gør sko og overtøj
vandafvisende efter behandling med f.eks.
Gore-Tex®-spray. Stofferne findes desuden
som belægning på teflonstegepander samt
på de papir- og papemballager, der indeholder
fødevarer uden at suge fedt - f.eks. pizzabakker og mikro-popcornposer. De mest omtalte er
PFOA og PFOS.

Også i naturen ses der kønsforstyrrelser, som
kædes sammen med hormonforstyrrende
stoffer. F.eks. har man fundet hanfisk, som
har udviklet sig til en slags hermafroditter og
alligatorer med deforme kønsorganer. Nogle af
de mest omtalte hormonforstyrrende stoffer er
kort beskrevet her.

Bromerede flammehæmmere tilsættes visse produkter for at nedsætte risikoen for, at de
bryder i brand ved brug - en egenskab, der ikke
er dokumenteret. Ca. 70 forskellige kemikalier
bruges som bromerede flammehæmmere, og
heraf bliver ca. 40 anvendt i stor udstrækning i
især elektroniske produkter. Bromerede flammehæmmere kan udgøre helt op til 22 pct. af
det materiale, hvori de anvendes.

Parabener bruges primært som konserveringsmiddel i kosmetik og lægemidler, hvor de
hæmmer bakterievæksten i cremer, sæber,
kosmetik samt hovedpine- og antirygemedicin.

Reguleringen syltes

Ftalater bruges generelt til at forbedre mange
forbrugerprodukters fleksibilitet, klæbeevne
eller bøjelige egenskaber. De anvendes især til

De hormonforstyrrende stoffer var lige ved
at blive inkluderet i REACH på linje med f.eks.
kræftfremkaldende stoffer. Der var flertal
for forslaget i Ministerrådet. Men voldsomme
debatter mellem Ministerrådet, EU-Kommissi-
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onen og Parlamentet førte til, at beslutningen
om, hvorvidt disse kemikalier skulle indskrives
eller ej, blev udskudt til 2013. I 2013 skulle der
desuden opstilles kriterier for, hvordan man
skal udvælge hormonforstyrrende stoffer. Men
trods denne beslutning er ingen af delene sket,
selv om Parlamentet presser på. I marts 2013
vedtog Parlamentet således en resolution 3,
som opfordrer til:
1. at Kommissionen indfører præcise kriterier
for, hvornår et stof er hormonforstyrrende
2. at de hormonforstyrrende stoffer klassificeres som sundhedsskadelige uden nedre
grænse for effekt
3. at EU indfører en samlet regulering af stofferne i alle relevante direktiver
Verdenssundhedsorganisationen WHO og
FN’s miljøprogram, UNEP, publicerede næsten
samtidig en fælles rapport, hvor al den viden,
der findes om hormonforstyrrende stoffer, er
gennemgået 4. I den beskrives hormonforstyrrende stoffer som en ”global trussel”, som det

er bekymrende, at mennesker og miljø bliver
udsat for.

Cocktaileffekter
Cocktail- eller kombinationseffekt betyder,
at man ikke kun ser på stoffers virkning hver
for sig, men på den samlede effekt, når man
udsættes for flere stoffer. Stoffer kan i kombination have en anden og evt. større effekt end
summen af de effekter, de ville have haft hver
for sig. Kemikalier, der enkeltvis er ufarlige,
kan have skadelige virkninger på sundhed og
miljø, hvis de optræder sammen. Som reglerne
er nu, undersøger man giftigheden af hvert
enkelt kemisk stof i en given blanding hver
for sig og tager dermed ikke højde for eventuelle cocktaileffekter. I 2009 konkluderede en
ekspertrapport fra miljøministeriet at ”med
den viden vi har fået indenfor de seneste år, er
det både muligt og nødvendigt at medtage risikoen for cocktaileffekter ved risikovurdering
af hormonforstyrrende stoffer” 5. Alligevel er
cocktaileffekter stadig ikke reguleret af REACH
eller anden EU-lovgivning.

Dåsemad med BPA
Fire svenske journalister på Sydsvenska Dagbladet fik sig en slem forskrækkelse, da de i forbindelse med
en undersøgende artikel ville teste, om man får hormonforstyrrende stoffer i kroppen, når man spiser dåsemad. De fik målt indholdet af stoffet bisphenol A (BPA) i deres urin, før og efter forsøget, hvor de udelukkende levede af mad og drikke på dåse i to dage. Koncentrationen af BPA steg med flere tusinde procent
under forsøget. BPA er mistænkt for at være hormonforstyrrende, og det svenske eksperiment viser, at
almindelige konservesdåser er en stor kilde til BPA-eksponering. Det var tilsyneladende en lovlig, epoxybeklædning indvendig i dåserne, som lækkede det hormonforstyrrende stof.
I Danmark er BPA forbudt i materialer, der bruges til mad beregnet til børn under tre år, og Frankrig har
taget det store skridt at forbyde BPA i alle materialer, der har kontakt med fødevarer med henvisning til
forsigtighedsprincippet. Danmark har endnu ingen planer om at følge Frankrig.

3		 Parlaments-resolution: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-20130027+0+DOC+PDF+V0//EN
4		 WHO og UNEP’s rapport om hormonforstyrrende stoffer: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/78102/1/WHO_HSE_PHE_
IHE_2013.1_eng.pdf
5		 Miljøministeriet. ’Expert workshop on combination effects of chemicals’. http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/C59693B7-2421-474889F0-5937496E0A28/0/BILAG_2_Expertworkshop.pdf

Nanomaterialer
Nanomaterialer indgår i mange produkter,
som f.eks. legetøj, rengøringsmidler, maling,
fødevarer og emballage. Ordet nano kommer
fra græsk og betyder dværg. Det bruges som
prefix i metersystemet ligesom f.eks. kilo og
mikro. En nanometer er en milliardtedel af
en meter, og når stoffer fremstilles i så lille
målestok, får de helt nye egenskaber, som ofte
er til fordel for enten producenten, forbrugeren
eller begge parter. Samtidig kan stoffet dog
også få uhensigtsmæssige fysiske, kemiske
og biologiske egenskaber, da partiklernes
overflade kan blive meget reaktiv. Bl.a. er små
partikler mistænkt for at kunne give kræft og
hjertekarsygdomme.
Det specielle ved nanopartikler er bl.a., at de
kan komme helt ned i lungernes dybere del –
alveolerne – hvor de ikke let kan fjernes. Større
partikler vil ikke komme dybere ned, end at
der stadig findes fimrehår, som kan transportere dem op igen, og vi kan hoste dem ud. Men
når nanopartikler ender i alveolerne, vil de
forblive der så længe, at kroppen udvikler en
betændelsestilstand, og dette fænomen er en
medvirkende faktor til udvikling af kræft og
hjertekarsygdomme.
Center for Nanosikkerhed, Københavns Universitet og Det Nationale Forskningscenter for
Arbejdsmiljø har i flere forsøg påvist, at disse
skader kan opstå ved koncentrationer, som

Rotter blev forvirrede af cocktail
Fødevareinstituttet på Danmarks Tekniske Universitet har i forsøg vist, at en blanding af fem almindelige
sprøjtemidler fra landbruget virkede stærkt hormonforstyrrende på gravide rotter. Effekten var markant
stærkere, end man skulle forvente ud fra effekten
af sprøjtemidlernes aktivstoffer hver for sig. Hunrotterne var længere drægtige, de fik færre levende
unger end normalt, og hanungerne blev feminiseret
i fosterstadiet. De havde alvorlige misdannelser på
kønsorganerne og sværere ved at orientere sig end
hanrotter, der ikke havde været udsat for de samme
stoffer. At hanner normalt er bedre til at lære at finde
vej end hunner er anerkendt, og skyldes det mandlige
kønshormon testosteron. Den dårlige stedsans hos
hanrotterne i forsøget tyder på, at pesticid-cocktailen
modvirkede effekten af testosteron i fosterstadiet.
Aktivstofferne i de fem sprøjtemidler var prochloraz,
epoxiconazol, tebuconazol, procymidon og mancozeb. Procymidon er ikke længere tilladt i EU. De
andre bruges stadig i landbruget.

mennesker er udsat for i arbejdsmiljøet. Men
nanomaterialerne er mangelfuldt reguleret,
og EU’s kemikalielovgivning har ingen dækkende definition af en nanopartikel. Samtidig
bestemmer producenter og importører i praksis
selv, om de vil registrere deres kemikalier som
nanomaterialer eller ej.

Figur 2 Størrelsen af en nanopartikel sammenlignet med en fodbold og jordkloden. Størrelsesforskellen mellem en nanopartikel og en fodbold svarer til størrelsesforskellen mellem en fodbold og
jordkloden.
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Kemikalier i globalt perspektiv
Det er ikke kun EU, der regulerer de skadelige kemikalier. I 2004 trådte Stockholmkonventionen i kraft. Det er en FN-konvention,
som skal beskytte mennesker og miljø mod
de farlige og tungt nedbrydelige organiske
miljøgifte, de såkaldte POP’er. Konventionen
omfatter 22 stoffer/stofgrupper. PCB, PFOS og
en række pesticider er omfattet af konventionen, men for en del af stofferne er der dog en
række undtagelser fra forbuddet. 150 lande
har tiltrådt konventionen heriblandt samtlige
EU-lande, da EU’s Ministerråd har underskrevet traktaten på hele unionens vegne.
Nye stoffer kan optages på listen, hvis der foreligger videnskabelig dokumentation for persistens, bioakkumulering, skadelige virkninger
samt for, at de spredes via luft og vand. Hvert
femte år skal alle lande, som har underskrevet
konventionen, udarbejde en national plan, der
redegør for, hvordan man vil leve op til sine
forpligtelser i henhold til konventionen.

Globale forbud virker
Isbjørnen, verdens største rovdyr på landjorden, er selve symbolet på Arktis. Derfor vakte
det bestyrtelse kloden rundt, da forskere i
1990’erne vurderede, at miljøgifte truede isbjørnenes forplantningsevne. Der blev fundet
isbjørne med forandringer på kønsorganerne
i bl.a. Grønland, og man fandt høje koncentrationer af POP’er i isbjørnenes kroppe. Da
isbjørnen, lige som mennesket,står på toppen
af fødekæden, bliver miljøgiftene opkoncentreret i dyrene. POP’er, som var blevet brugt i
landbrug og industri andre steder på kloden,
var blevet transporteret til arktiske områder
med havstrømme og gennem atmosfæren.
Men nu er der håb for isbjørnene: I 2013 var
koncentrationen af miljøgiften PFOS i isbjørne
og sæler er faldet markant6. PFOS bruges til
at imprægnere bl.a. regntøj, møbler og tæpper
med. Det tilhører POP’erne og blev opført på
Stockholmkonventionen i 2009. Med andre
ord: forbud virker.

6		 http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Internationalt/Nyheder_internationalt/mindre_giftig_kemi_i_isbjoerne.htm
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Anbefalinger
På en række områder formår REACH ikke at
beskytte de europæiske borgere og miljøet
imod skadelige effekter fra de kemikalier, som
er tilladt på markedet. Det er der brug for at
rette op på.
Hormonforstyrrende stoffer:
REACH bør ændres, så de hormonforstyrrende
bliver sidestillet med kræftfremkaldende
stoffer. På den måde vil de blive forbudt, med
mindre producenter og importører kan bevise,
at de bliver anvendt i en mængde, som ikke
er skadelig, eller at de anvendes i et lukket system og er tilstrækkeligt kontrolleret.
Kommissionen bør snarest følge anbefalingerne i Parlamentets resolution fra marts
2013 og tage initiativ til lovændringer, som
sikrer præcise kriterier for, hvornår et stof er
hormonforstyrrende. De hormonforstyrrende
stoffer skal klassificeres som sundhedsskadelige uden nedre grænse for effekt, og der bør
indføres nye stramme regler for stofferne i alle
relevante direktiver.
Cocktaileffekter
Kemikalielovgivningen i EU skal tage højde for
effekten af kemikalier i blandinger, herunder
at effekten kan være anderledes end summen af kemikaliernes virkning hver for sig.
Med tusindvis af kemikalier på markedet er
det umuligt at undersøge alle kombinationer,
men der findes anerkendte beregningsmodeller, som kan bruges til at give en kvalificeret
vurdering. Derfor er der nu brug for politiske
initiativer, som kan sikre, at al kemikalielovgivning – herunder bl.a. REACH – kommer til at
omfatte cocktaileffekterne.

Nanomaterialer
Kemikalielovgivningen skal have en klar definition af nanomaterialer. Lige nu er formuleringen så bred, at producenterne i praksis selv kan
vælge, om de vil følge de særlige regler, herunder registreringsproceduren, når de fremstiller
eller importerer produkter med nanomaterialer. Det betyder, at REACH i realiteten ikke kan
bruges til regulering af disse stoffer, og det bør
der rettes op på. Desuden er der i dag ingen
registreringspligt for stoffer, som produceres
eller importeres i mindre mængde end 1 ton pr.
år pr. producent/importør. Det er problematisk,
da mange nanomaterialer, på grund af deres
meget lille størrelse, kun anvendes i meget små
mængder. Problemet kan løses ved at ændre
teksten i selve REACH eller ved at udvikle en
sidestillet lovgivning, der fastlægger, hvordan
REACH-værktøjer og -krav skal anvendes på
nanomaterialer.
Miljømærker og forbrugeradfærd
Den enkelte forbruger kan undgå en del af de
problematiske stoffer i hverdagen ved at vælge
produkter med de officielle miljømærker, som
f.eks. Svanen eller EU-Blomsten. Samtidig er
det vigtigt at sørge for et godt indeklima, da
indeluft og støv indeholder mange kemikalier,
som er frigivet fra vores hverdagsprodukter.
Endelig skal man huske at aflevere sit affald
i de rigtige fraktioner. F.eks. skal batterier og
lavenergipærer, der kan indeholde miljøskadelige tungemetaller, sorteres som farligt affald.

Kemikalier i EU
I EU findes der ca. 100 000 forskellige kemikalier på markedet,
og alle EU-borgere bliver dagligt udsat for en kraftig kemikaliecocktail. Mange af stofferne kan skade både mennesker og miljø.
Nogle er kræftfremkaldende, andre kan påvirke hormonbalancen i kroppen på måder, vi ikke ønsker. EU’s kemikalieregulering
REACH fra 2006 skulle fjerne en stor del af de farligste kemikalier og sikre befolkningen bedre mod de skadelige virkninger.
REACH betød et stort fremskridt rent lovgivningsmæssigt, men
har i praksis vist sig utilstrækkelig.
Kemikalier i EU forklarer, hvordan EU’s kemikaliepolitik fungerer i dag, hvor den kommer til kort, og hvor der er brug for at
stramme op.
Kemikalier i EU er udgivet af Det Økologiske Råd med støtte fra
Europanævnet og Villum Fonden.
Læs mere her:
Det Økologiske Råd www.ecocouncil.dk
Europanævnet www.europa-naevnet.dk
Folketingets EU-oplysning www.eu-oplysningen.dk

