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KOSMETISKA OCH HYGIENISKA PRODUKTER
Nya bestämmelser för hårfärgningsämnen
En ny föreskrift med ändringar av regler för
hårfärgningsämnen har kommit ut från trycket,
och bifogas detta utskick. Föreskriften som har
nummer LVFS 2006:15 är ett införlivande av
Kommissionens direktiv 2006/65/EG. Förändringarna är ett led i Kommissionens hårfärgsstrategi som syftar till att alla hårfärgningsämnen
ska vara säkerhetsvärderade.
22 hårfärgningsämnen har förts upp på bilagan
över förbjudna ämnen med nummer 1212-1233.
Det är ämnen som förbjuds för att industrin inte
inkommit med säkerhetsdokumentation. Fyra av
dessa är ämnen som har flyttats från bilaga 2 del
2. Som en följd av detta får de tidigare referensnumren 1212-1214 i bilagan nu referensnumren
1234-1236.
För övriga ämnen som finns i bilaga 2 del 2 förlängs datumet för ämnenas provisoriska tillåtande till den 31 december 2007.
Kvittenslistor över anmälda produkter
Listor över vilka produkter som är anmälda till
registret över kosmetiska och hygieniska produkter är på väg ut till alla företag. Var vänlig kontrollera listorna, korrigera eventuella felaktigheter, stryk produkter som inte finns på marknaden
nästa år och sänd tillbaka listorna till verket.
Listorna utgör underlag för den fakturering som
ska ske i januari nästa år. Det är därför viktigt att
ni gör rättelser och skickar dessa till oss.
Nya avgifter
Läkemedelsverket planerar att höja avgifterna
för företag och produkter från 1 januari 2007,
men kan ännu inte lämna besked om avgiftshöjningens storlek. Beslut avses tas senare i höst.
Avgiftshöjningen bedöms nödvändig för att upprätthålla en tillräcklig tillsyn över produkter och
företag på marknaden.
Fler hårfärgningsämnen granskaslämna synpunkter på nya förslag senast den
30 september respektive 16 oktober
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ta 12 andra ämnen. Man har möjlighet att lämna
kommentarer, information eller säkerhetsdokumentation för dessa ämnen till Europeiska
Kommissionen senast den 30 september respektive den 16 oktober, se bilagor och /eller
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cos
m_publ_consult.htm.
Allmän tillgång till information från tillverkare
Riktlinjer för allmän tillgång till information från
tillverkare om innehållsämnen och biverkningar
av produkter har nu publicerats av Europeiska
Kommissionen,
se
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cos
m_access_info.htm. Både en sammanfattning
och riktlinjerna i sin helhet bifogas. Riktlinjerna
skall vara en hjälp att uppfylla de krav på att
lämna uppgifter ur produktinformationsmappen
till allmänheten som ställs i 24 § i LVFS
2004:12, vilka dock begränsas till punkterna a
och f i 23 § i föreskriften. För att underlätta för
allmänheten finns en webb-portal där företag kan
lägga
ut
sina
kontaktuppgifter,
http://www.european-cosmetics.info.
Sektorsansvar för miljökvalitetsmålen
Regeringen har gett Läkemedelsverket särskilt
sektorsansvar i miljömålsarbetet. Det innebär att
myndigheten skall verka för att relevanta nationella miljökvalitetsmål uppnås inom sin sektor
och driva arbetet mot miljökvalitetsmålen framåt. Läkemedelsverket bedömer att målet ”Giftfri
miljö” är det mest relevanta för verkets arbetsområden. Ansvaret innebär bl.a. att rapportera
om sektorns miljömålsarbete till regeringen. För
att få underlag till rapporteringen har Läkemedelsverket via skrivelse till Kemisk-Tekniska
Leverantörförbundet (KTF) begärt information
om kosmetikabranschens miljömålsarbete. Verket har också från KTF begärt en uppdaterad
statistik för mängder och flöden av kosmetiska
och hygieniska produkter i landet. Läs mer om
miljömålen http://miljomal.nu/.

