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Varför behövs det regler kring konserveringsmedel?
• Aktiva ämnen som ska ha effekt mot mikroorganismer
• Konserveringsmedel är, näst efter doftämnen, den vanligaste
orsaken till kosmetikarelaterade kontaktallergier
(Contact dermatitis J. D. Johansen, P. J. Frosch, J-P Lepoittevin. 5th edition, 2011).

• Val av ämnen och tillsatt halt behöver vara säkra att använda
direkt på huden, under lång exponering

Hur länge har det funnits EU regler för
konserveringsmedel i kosmetiska produkter?
• 1976 - ett fåtal ämnen fanns reglerade i bilaga 4 till kosmetikadirektivet
(76/768/EEG) inom EG
• 1982 - en bilaga över tillåtna konserveringsmedel lanseras i
ändringsdirektiv 82/368/EEG till kosmetikadirektivet;
”En bilaga 6 ska läggas till som anger vilka ämnen som kan användas som
konserveringsmedel vid tillverkning av kosmetiska produkter under de villkor
som anges i bilagan och dess ingress.”

Bilaga 6 fanns i två delar:
Del 1 – tillåtna konserveringsmedel (12 st grupper)
Del 2 – provisoriskt tillåtna konserveringsmedel (58 st)

Hur ser reglerna ut idag?
Villkoren består av:
• Konserveringsmedel
regleras i bilaga V till
förordning 1223/2009
om kosmetiska
produkter
• I bilaga V listas 58 st
ämnesgrupper som är
tillåtna att använda
under förutsättning att
villkoren följs

•Orala produkter,
rinse off, leave on,
hårprodukter m.m.

•Text som ska
finnas i
märkningen

•Maximal tillåten
koncentration i
bruksfärdig
produkt

Produkttyp,
kroppsdel

Halt

Instruktioner
eller
varningar

Övrigt
•Får ej användas i
produkter för barn
under 3 år, får ej
användas i
aerosoler m.m.

Exempel från bilaga V
Referens
nr

5

Ämnesidentifiering

Villkor

Kemiskt namn

Produkttyp,
kroppsdel

Maximal
koncentration i
bruksklar
beredning

Övrigt

Formaldehyd/paraformalde
hyd

Munprodukter

0,1 % (som fri
formaldehyd)

Får inte användas i
aerosolbehållare
(sprayer)

Andra produkter

0,2 % (som fri
formaldehyd)

Anvisningar för
användning och
varningstext

*

* Alla slutprodukter som innehåller formaldehyd eller ämnen i denna bilaga som avger formaldehyd måste
märkas med varningen ”Innehåller formaldehyd” om koncentrationen av formaldehyd i slutprodukten
överstiger 0,05 %.

Hur kommer ett konserveringsmedel in på bilaga V?
•

Frågan drivs av industri → kommissionen → SCCS → kommissionen → MS
(medlemsstat)

•

Data till SCCS (Scientific Committees for Consumer Safety) måste finnas/tas
fram

•

Yttrande från SCCS, obs öppen för kommentarer 4 v, se

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/opinions/ind
ex_en.htm
•

Kommissionen tar fram regelförslag – arbetsgrupp (MS)- remiss av regelförslag
- kvalificerad majoritet i röstning i ständiga kommittén för kosmetiska
produkter (= MS)

•

Parlamentet och Rådet ska kontrollera regeln

•

Kommissionen beslutar och publicerar regeln i Official Journal

Data

Industri

3

1
2

SCCS
4

Inte säkert

Säkert

Yttrande/
opinion

Arbetsgrupp/Ständiga
kommittén för kosmetiska
produkter (MS)

5

Regel på
remiss
6

Nej
7

Ja
Parlamentet/Rådet
/Kommissionen

8

Hur tas ämnen bort från bilaga V?
• Nya rön, Kommissionen → SCCS får uppdrag att utvärdera ämne på nytt
• Ej säkert → Kommissionen gör regelförslag om begränsning, tas bort ur
bilaga V eller förs över till bilaga II (förbud)
• remiss av regelförslag och röstning i ständiga kommittén för kosmetiska
produkter (MS)
• Om ja ska regeländringen kontrolleras inom parlamentet/rådet
• Kommissionen beslutar om regeln och publicerar den i Official Journal →
övergångstid: i regel 6 månader för utsläppande på marknaden och 12
månader för tillhandahållande (hälsorisk & konsekvenser för industrin
vägs in)

Några aktuella nyheter i bilaga V?
• Fem parabener (isopropylparaben, isobutylparaben, phenylparaben,
benzylparaben och pentylparaben) flyttas från bilaga V till bilaga II
(förbudslistan) reglerna gäller fullt ut fr.o.m. 30 okt 2014 för utsläppande
och 30 juli 2015 för tillhandahållande
• Reviderad bestämmelse av triclosan i bilaga V (högst 0.3 % i tandkräm,
handtvål, kroppstvål/ duschgel, deodoranter (ej spray), ansiktspuder,
concealer och nagelprodukter för rengöring före applicering av
konstgjorda naglar och till högst 0.2 % i munvatten).
• Ref nr 59 tillförd – citric acid och silver citrate (0,2 %)

Konserveringsmedel i kosmetiska produkter
• Ska vara utvärderade av SCCS och
finnas på bilaga V till
kosmetikaförordningen
(1223/2009)

• ”Fri från konserveringsmedel”

• LV anser att säkerheten av
ämnena i de tillåtande listorna
(bilaga IV, V och VI) ska granskas
regelbundet
- Men innehåller flera
”multifunktionella additiv”

Tack för mig
Har ni frågor om reglerna kring konserveringsmedel i kosmetiska produkter kan ni kontakta oss på
Läkemedelsverket

018-17 46 00

Be att få prata med någon på kosmetika enheten

eller eposta till registrator@mpa.se

Prenumerera gärna på vårt nyhetsbrev:
http://www.lakemedelsverket.se/overgripande/Publikationer/Rapporter/Kosmetikakontrollenrapporter/Nyhetsbrev--Kosmetika/

