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NEFNDARÁLIT UM SVÖR VIÐ TILMÆLUM 

 

 

Lýðheilsuvernd gegn efnum sem trufla 

innkirtlastarfsemi líkamans 

1. Tilmæli 

Tilmælin hljóma eftirfarandi: 

 

Norðurlandaráð beinir tilmælum til ríkisstjórna Norðurlandanna um 

að þær beiti sér fyrir breytingum á löggjöf ESB um efni og efna-

vörur til að varpa ljósi á hvaða efni eru skilgreind sem hormóna-

truflandi efni og innleiða kröfur um prófun á þessum efnum, þar á 

meðal á samverkandi áhrifum þeirra, sbr. bókun Evrópuþingsins 

þann 14. mars 2013 um lýðheilsuvernd gegn efnum sem trufla 

innkirtlastarfsemi líkamans. 

2. Svör norrænu ríkisstjórnanna 

Í daglegu lífi og daglegum vörum eru mörg ólík efni og efnasambönd sem 

voru ekki áður í umhverfi manna. Þrátt fyrir áralangar tilraunir til að kort-

leggja og rannsaka umfang og áhrif þessara efna á menn og dýr er enn 

ýmsum spurningum ósvarað. Hið sama á við um lög og reglugerðir, þrátt 

fyrir að málið hafi verið í brennidepli stjórnmálanna um alllangt skeið.  

 

Löggjöf Evrópusambandsins um efni og efnavörur, REACH, gildir á öllum 

Norðurlöndunum. Til viðbótar við REACH hefur ESB sett ýmsar aðrar 

reglur um notkun efna og efnavara. Í því felst að Norðurlöndin hafa, 

sameiginlega og hvert um sig, takmarkað svigrúm til að setja eigin reglur 

um efni og efnavörur. 

 

Norðurlöndin hafa um langt skeið tekið virkan þátt í að rannsaka áhrif efna 

og efnavara og semja viðeigandi reglur á vettvangi ESB, Efnahags- og 

framfarastofnunarinnar (OECD) og Sameinuðu þjóðanna.  Norðurlandaráð 

hefur fjallað um málið í fjölda tilmæla. Í framkvæmdaáætlun Norrænu 

ráðherranefndarinnar í umhverfismálum 2013–2018 eru hormónatruflandi 

efni meðal forgangsmála.  
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Norræni vinnuhópurinn um efni og efnavörur (NKG) á vettvangi Norrænu 

ráðherranefndarinnar fjármagnar fjölda verkefna og málstofur þar sem 

unnið er að þróun á prófunaraðferðum og viðmiðunarreglum fyrir 

hormónatruflandi efni sem jafnframt má finna í neytendavörum. Verkefnin 

eru liður í þróun á samræmdum viðmiðunarreglum um prófanir á efnum 

og efnavörum á vettvangi OECD og um meðhöndlun hormónatruflandi 

efna í reglugerðum ESB.  

 

Hormónatruflandi efni og samverkandi áhrif efna og efnavara eru 

meginþáttur í starfi eins þeirra verkefnahópa sem starfa á vegum Norræna 

vinnuhópsins um efni og efnavörur. Vinnuhópurinn hefur m.a. efnt til 

málþinga og málstofa þar sem fjallað er um hvernig nýta megi þekkingu 

um hormónatruflandi efni og samverkandi áhrif efna, þegar reglur eru 

samdar, þar á meðal hvernig nýta megi niðurstöður leiðbeininga OECD um 

prófanir í því skyni að meta hormónatruflandi áhrif efna og efnavara. 

Ennfremur hvernig nýta má leiðbeiningar OECD um prófanir á efnum og 

efnavörum til að sýna fram á hormónatruflandi áhrif þeirra, og þær verði 

fléttaðar inn í þær kröfur sem nú eru gerðar til prófunar á efnum og efna-

vörum. Með þessu móti eykst þekking yfirvalda og getur haft áhrif á 

umræður á vettvangi ESB.  

 

Þegar samdar eru reglur um efni og efnavörur er mikilvægt að einbeita sér 

að þróun prófunaraðferða sem geta orðið undirstaða flokkunar og 

áhættumats á efnum og efnavörum. Samræmdar aðgerðir á þessu sviði 

gera kleift að vinna norrænum sjónarmiðum fylgi í áætlunum OECD um 

leiðbeiningar um prófanir á sviði eiturefnafræði og visteiturefnafræði. Á 

undanförnum árum hefur sjónum í auknum mæli verið beint að 

prófunaraðferðum sem varða þróun eitrunaráhrifa í innkirtlastarfsemi í 

leiðbeiningum um prófanir á hormónatruflandi áhrifum (ED Test Guide-

lines) í lindýrum og áhrifa á lokastigi mótunar mjólkurkirtla og æxlunar-

færa.  

 

Norrænt samstarf á þessu sviði hefur fram til þessa haft áhrif á starf með 

hormónatruflandi efni hjá ESB og OECD og jafnframt stuðlað að þróun 

alþjóðlegra samhæfðra prófunaraðferða. Vegna stöðu í loftslagsmálum og 

vistfræðilegrar þróunar, en einnig sökum þeirrar stefnu sem felst í að 

vernda heilsu manna og umhverfis sem og pólitískrar forgangsröðunar, er 

mikilvægt frá sjónarhóli Norðurlanda að hagsmunir og þarfir landanna 

endurspeglist í forgangsröðun og við mótun á leiðbeiningum OECD um 

prófanir á efnum og efnavörum. Viðmiðunarreglur OECD um prófanir á 

efnum og efnavörum eru hornsteinn áhættumats fyrir efni og efnavörur og 

notkun þeirra og geta ennfremur dregið úr losun eiturefna í umhverfið í 

framtíðinni. 

 

Hormónatruflandi efni koma m.a. fyrir frá náttúrunnar hendi í matvælum, 

sem mengun frá umbúðum og sem aukefni í matvælum og neytenda-

vörum. Sýnt hefur verið fram á tengsl milli hormónatruflandi efna og 

efnavara og ýmissa sjúkdóma og raskana. Aukin tíðni ákveðinna tegunda 

krabbameins, rýrnandi gæði sæðis, breytingar á þroskun kynfæra hjá 

drengjum, ótímabær brjóstavöxtur hjá stúlkum, fósturlát, ofnæmi, offita 

og sykursýki 2 eru þættir sem meðal annars má rekja til hormónatruflandi 

efna. Tiltekin þalöt, bisfenól A og nokkur brómuð eldtefjandi efni eru 

meðal þeirra efna sem talin eru hormónatruflandi. 

 

Fjallað er um mörg þessara hættulegu efna í REACH, löggjöf ESB um efni 

og efnavörur, Stokkhólmssamningnum og hugsanlega fleiri alþjóða-

samningum.  

 

Mikilvægt er að Norðurlandaráð og Norræna ráðherranefndin beiti sér í 

alþjóðlegum ferlum sem nú er unnið að með það að markmiði að þróa 

prófunaraðferðir og þrýsta á að ESB innleiði nýja löggjöf sem styður við 

markmið sjöundu aðgerðaáætlunarinnar í umhverfismálum (7EAP) um að 
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lágmarka snertingu við hormónatruflandi efni og grípa til aðgerða gegn 

þeirri hættu sem samverkandi áhrif efna hafa í för með sér. 

 

Tillögur um aðgerðir:  

 
 Skýra hvaða efni teljast hormónatruflandi. 

 Innleiða samræmdar reglur um prófanir á hormóna-

truflandi áhrifum efna og efnavara og þróa samræmdar 

aðferðir til að meta áhættu efna með umrædda eiginleika. 

 Tryggja að stefnumótun um hormónatruflandi efni og 

samverkandi áhrif stuðli að frekari vernd á heilsu manna 

og umhverfis þar sem áhersla er lögð á varúðarregluna og 

að lágmarka snertingu fólks við hormónatruflandi efni í 

framtíðinni. Stöðva óþarfa notkun efna og efnavara með 

umrædda eiginleika.  

 Styðja við þróun prófunaraðferða sem sýna fram á 

hormónatruflandi eiginleika efna og efla jafnframt 

rannsóknir á áhrifum efna á innkirtlakerfi manna og dýra, 

með megináherslu á samverkandi áhrif, skaðleg áhrif á 

frjósemi kvenna og kvendýra, áhrif á heilaþroska, áhrif 

efnanna í smáskömmtun og áhrif sem verða á meðgöngu 

en koma ekki í ljós fyrr en síðar á ævinni.  

 Auka almenna fræðslu um heilsutjón vegna hormóna-

truflandi efna þannig að neytendur geti tekið upplýsta 

ákvörðun um lífshætti sína og athafnir. 

 Styðja við alþjóðleg ferli eins og til dæmis alþjóðlega 

stefnumótun um meðhöndlun efna og efnavara, SAICM.  

Í ljósi þess sem hér hefur verið lýst telja ríkisstjórnirnar að afskrifa megi 

tilmælin. 

3. Sjónarmið nefndarinnar 

Umhverfis- og náttúruauðlindanefndin skráir upplýsingarnar hjá sér. 

Nefndin tekur undir mat ríkisstjórnanna um að nýta beri norrænt samstarf 

til þess að hafa áhrif á alþjóðleg ferli sem nú er unnið eftir og þrýsta á um 

að ESB samþykki nýja löggjöf um viðeigandi markmið eins og fjallað er 

um í sjöundu aðgerðaáætlun ESB í umhverfismálum.  

 

Löggjöfin um efni og efnavörur gildir fyrir öll ESB-löndin auk Noregs og 

Íslands. Umhverfis- og náttúruauðlindanefndin hefur komið á tengslum við 

norræna þingmenn á Evrópuþinginu. Á þeim vettvangi er hægt að gera 

athugasemdir sem gætu hleypt krafti í aðgerðir ESB á þessu sviði. 

 

Nefndin fagnar því að með fjárveitingum frá Norrænu ráðherranefndinni 

hafi verið unnt að grípa til ýmissa aðgerða sem eru í samræmi við 

ásetning landanna um daglegt líf án efna og efnavara og styðja við 

aðgerðir hjá ESB og öðrum alþjóðlegum stofnunum. 

 

Nefndin leitaði eftir umsögn borgara- og neytendanefndarinnar og er hún 

svohljóðandi:  

 

 Áhrif hormónatruflandi efna eru geigvænleg og brýnt er að 

bregðast við þeim enda finna allir fyrir þeim, ekki síst þeir sem 

viðkvæmastir eru, þ.e. börnin. 

 Neytendur þurfa betri fræðslu um hormónatruflandi efni. 

 Ljóst er að þörf er á að bæta regluverk Evrópusambandsins um 

hormónatruflandi efni og því mikilvægt að Norðurlöndin beiti sér 

sameiginlega á vettvangi ESB. 
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Nefndin fagnar hinum sex tillögum ríkisstjórnanna um eftirfylgni eins og 

þeim er lýst í svörunum. Nefndin leggur til að Norðurlandaráð viðhaldi 

tilmælunum og væntir svara á árinu 2015 um hvernig umræddum sex 

aðgerðum hefur verið fylgt eftir.  

 

 

 

 

Með hliðsjón af því sem hér hefur komið fram leggur umhverfis- og 

náttúruauðlindanefndin til 

að Norðurlandaráð skrái hjá sér svör við tilmælum 32/2013/miljø 

og bíði átekta eftir nýjum svörum að ári. 

 

 

Tampere, 23. september 2014 

Anders Eriksson (ÅF) 

Christina Gestrin (sv) 

Eeva-Maria Maijala (cent) 

Eila Tiainen (vänst) 

 

Lauri Heikkilä (saf) 

Steen Gade (SF) 

Stefan Caplan (M) 

Stein Erik Lauvås (A) 

 

 


