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Ang. Dnr 3.1‐2013‐002149 Läkemedelsverkets förslag till föreskrifter (LVFS 2013:xx) om kosmetiska
produkter, remiss med anledning av nya föreskrifter under miljöbalken
Svenska kontaktdermatitgruppen anser att det är positivt att den svenska lagstiftningen anpassas för
att Kosmetikaförordningen ska få avsedd effekt. Föreskrifterna innehåller för det mesta
administrativa bestämmelser varför SKDG enbart lämnar kommentar om frågor som faller i vårt
kompetensområde.
Om vi tolkar lagtexterna rätt finns det 2 olika krav om informationen.
a. Dels fullständigt listad innehållsinformation som för det mesta bör ingå i förpackningen av
kosmetiska produkter. I fall det inte är möjligt, antingen p.g.a. produktens storlek eller
försäljningssätt måste uppgifterna lämnas skriftligen på annat sätt till köparen. Bland dessa
möjliga alternativa sätt finns det information som finns skyltad i närheten av sålda produkter
vid försäljningsstället. Eventuella biverkningar och därmed behovet av detaljinfo om
produkter uppkommer oftast veckor till år senare så att det är oftast omöjligt i praktiken att
få innehållsinformation om det inte finns på förpackningen eller inte är tillgängligt vid en
lagstadgad informationskälla (på en hemsida eller via företagets postadress). Svenska
kontaktdermatitgruppen (SKDG) anser att innehållsinformationens spårbarhet bör stärkas,
därmed konsumenternas rätt till hälsa förbättras.
b. Å andra sidan finns PID, som bara innehåller administrativa detaljer om produkten, utan
innehållsinformation. I Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2013:xx) om kosmetiska
produkter anges i §12 att ändringar i anmälda uppgifter ska göras till verket senast 1 månad
efter att ändringen inträffat. I konsekvensutredningen med anledning av Läkemedelsverkets
förslag till nya föreskrifter om kosmetiska produkter avsnitt 1.2 diskuteras tillgängligheten för
produktinformationsdokument, PID. Med anledning av §12 vill vi påtala att det är viktigt att
PID för en ändrad produkt uppdateras och görs tillgängligt ÄVEN för konsumenter. SKDG
undrar även om det finns något system för fortlöpande kontroll av PID, både tillgänglighet
och aktualitet?

Detta ärende har handlagts av Mihály Matura och Lina Hagvall (ledamöter i Svenska
kontaktdermatitgruppen).

Mihály Matura
Odförande i Svenska kontaktdermatitgruppen

