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KOSMETISKA OCH HYGIENISKA PRODUKTER

Nya avgifter från 1 januari 2007
Läkemedelsverket har nu beslutat om nya avgifter för kosmetiska och hygieniska produkter från
den 1 januari 2007, vilket vi informerat om i
förra nyhetsbrevet samt i samband med årets
kvittenslistor. Årsavgifterna blir 300 SEK per
produkt och 2100 SEK per företag, se bifogad
föreskrift LVFS 2006:17. De nya avgifterna
kommer att tillämpas vi faktureringen i januari
2007.

Av dessa riktlinjer har några tidigare tillhandahållits från Läkemedelsverket i samband med
informationsdagar och nyhetsbrev. Med detta
utskick bifogas för Er information några senare
riktlinjer och kopior på de sidor på EU kommissionens webbplats som sammanställer vilka riktlinjer som finns.
Ny information på vår webbplats
Inom kort kommer Läkemedelsverket att på sin
webbplats lägga ut en kortfattad beskrivning av
och länkar till viss information som man kan
hitta på EU-kommissionens webbplats.

Kvittenslistan och avregistreringar
Vi vill påminna de som ännu inte skickat in kvittenslistan att detta är viktigt för att faktureringen
i januari ska bli korrekt. Observera också att
ändringar av årsfakturan måste ske innan förfallodagen, se 5 § i ovanstående föreskrift.

Riktlinjer
EU-kommissionen har efter hand tagit fram riktlinjer för
• Märkning med hållbarhet – Period After
Opening labelling
• Gränsdragning mellan kosmetika- och
andra lagstiftningar
• Tillämpning av begreppet ”yrkesmässig
användning”
• Åberopande av ”ej djurtestat”
• Information till allmänheten om innehållsuppgifter och oönskade effekter
• Begränsningar för färgämnen i bilaga 3
del 1
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Pågående utredningar på EU-nivå
Det finns möjlighet att lämna synpunkter på
förslag om varningstext på fluorinnehållande
produkter senast den 29 december och begränsningar för olika parfymämnen senast den 27
januari, se
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cos
m_publ_consult.htm.

