
Informationsdag om 
Kosmetikforordningen

Aarhus den 5. marts 2019 – København den 7. marts 2019



Program

• 09.30 – 10.00 Ankomst, registrering og kaffe

• 10.00 – 10.10 Velkomst

Blok 1 – Fokus på forordningens regler

• 10.10 – 10.30 Introduktion til Kosmetikforordningen

• 10.30 – 11.00 Mærkning

• 11.00 – 11.45 Case ved borde

• 11.45 – 12.00 Pause

• 12.00 – 12.30 Kontrol, håndhævelse og e-handel

• 12.30 – 13.30 Frokost

• 13.30 – 14.00 Anprisninger

• 14.00 – 14.45 Quiz ved borde

• 14.45 – 15.00 Pause

Blok 2 – Fokus på forskellige emner

• 15.00 – 15.15 CMR-stoffer

• 15.15 – 15.30 Mikroplast i kosmetiske produkter

• 15.30 – 15.45 MFVM’s allergistrategi

• 15.45 – 16.00 Hormonforstyrrende stoffer 

• 16.00 – 16.30 Spørgsmål og afrunding
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Introduktion til 
Kosmetikforordningen

Bettina Ørsnes Larsen

MFVM



Disposition

• De grundlæggende principper

• Definition af et kosmetisk produkt

• Roller og ansvar

• Kort om sikkerhedsrapporten



Kosmetikforordningens formål

• At sikre et højt beskyttelsesniveau for forbrugerne

• At sikre et velfungerende indre marked



Grundlæggende principper

• Definition af kosmetisk produkt

• Et kosmetisk produkt må ikke udgøre en risiko for forbruger

• “Den ansvarlige person” har ansvaret for produkts sikkerhed

• Krav om sikkerhedsvurdering

• Krav til forbrugerinformation/mærkning

• Myndighederne kontrollerer markedet



Definition af et kosmetisk produkt

Ethvert stof eller enhver blanding, der er bestemt til at komme i 
kontakt med dele af det menneskelige legemes overflade (hud, 
hovedhår og anden hårvækst, negle, læber og ydre kønsorganer) eller 
med tænderne og mundens slimhinder, udelukkende eller 
hovedsageligt med henblik på at rense og parfumere dem, at ændre 
deres udseende, at beskytte dem, holde dem i god stand eller 
korrigere kropslugt



Eksempler på kosmetiske produkter

Cremer, mascara, bodyshampoo, hårfjerningsprodukter, deodoranter, hårfarver, hårspray, 
håndsæber, læbestift, shampoo, balsam, barberskum, læbepomader, tandpasta, neglelak, 
solcreme, blegeprodukter og rynkecremer.

Lægemidler, medicinsk udstyr og biocidholdige produkter er undtaget. Afgrænsningen bygger især på en 
detaljeret definition af kosmetiske produkter.



Roller og ansvar

Krav om ”Ansvarlig Person” for at bringe kosmetiske 
produkter i omsætning i EU.

Den Ansvarlige Person sikrer, at det kosmetisk produkt 
opfylder kosmetikforordningens krav.

”Bringe i omsætning”:

Første tilgængeliggørelse af et kosmetisk produkt i EU.

”Gøre tilgængeligt på markedet”:

Enhver levering af et kosmetiks produkt med henblik på distribution, forbrug 
eller anvendelse i EU som led i erhvervsvirksomhed.



Roller og ansvar

To roller: ”Ansvarlig person” eller ”distributør”



Roller og ansvar

En "ansvarlig person" er: 

• En virksomhed, der fremstiller og markedsfører kosmetiske produkter i EU 

• En virksomhed, der importerer fra et ikke EU-land og markedsfører 
produkterne i EU 

• En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for 
EU) i eget navn/label 

• En virksomhed, der videreforhandler produkter (produceret i eller uden for 
EU) og ændrer produktets anprisninger/mærkning 



Roller og ansvar

En "distributør" er: 

• En virksomhed, der importerer fra et andet EU-land og markedsfører 
produkterne i Danmark 

•En virksomhed, der videreforhandler produkter fra en dansk importør eller 
fabrikant, f.eks. detailhandlen. 



Roller og ansvar

Man kan som fabrikant eller importer (ansvarlig 
person) udpege en ansvarlig person og dermed 
overdrage ansvaret, hvis:
• Skriftlig fuldmagt 

•Udpeget person er etableret i EU

• Skriftlig bekræftelse



Forpligtigelser – Ansvarlig person

• Sikkerhed (art. 3)

• Identifikation i forsyningskæden (art. 7)

• God fremstillingspraksis (art. 8)

• Sikkerhedsvurdering (art. 10)

• Dokumentation (art. 11)

• Anmeldelse (art. 13)

• Begrænsninger for stoffer i bilag, spor af forbudte stoffer og CMR-stoffer (art. 14, 15 og 17) 

• Nanomaterialer (art. 16)

• Dyreforsøg (art. 18) 

• Mærkning og anprisning (art. 19 og 20)

• Offentlighedens adgang til visse informationer (art. 21)

• Indberetning om alvorlige, uønskede virkninger (art. 23)



Forpligtigelser – Distributør

• Mærkning (art. 6, stk. 2): Kontrollere at mærkningen er tilstede, sprogkrav er opfyldt og 
holdbarhedsdatoen ikke er overskredet 

• Efterlevelse af reglerne (art. 6, stk. 3)

• Opbevaring og transport (art. 6, stk. 4)

• Samarbejde med myndigheder (art. 6, stk. 5)

• Identifikation i forsyningskæden (art. 7)

• Anmeldelse (art. 13. stk. 3)

• Indberetning om alvorlige uønskede virkninger (art. 23)



Sikkerhedsrapport

• Del A 
Indsamling af oplysninger som er nødvendige for at kunne dokumentere 
produktets sikkerhed

• Del B
Vurdering af data, herunder kvaliteten og fravær af specifikke data. 
Konklusion om det kosmetiske produkts sikkerhed, samt oplysninger om 
sikkerhedseksperten



Del A – Indsamling af data

• Kvantitativ og kvalitativ sammensætning

• Fysisk-kemiske data og stabilitet

• Mikrobiologisk kvalitet

• Urenheder, sporstoffer, emballage

• Normal og rimeligt forudseelig brug

• Udsættelse for det kosmetiske produkt/ingredienser

• Toksikologisk profil af ingredienser

• Eksponering og absorption

• Beregning af margin of safety (MoS)

• Uønskede og alvorligt uønskede virkninger

• Information om det kosmetiske produkt



Del B, Vurdering af produktets sikkerhed

Oplysninger om sikkerhedseksperten

• Sikkerhedsekspertens navn og adresse skal fremgå

• Sikkerhedseksperten skriver under på og daterer sikkerhedsvurderingen

• Akademisk uddannelse i farmakologi, toksikologi, medicin eller 

tilsvarende (Kandidatniveau)

• Lignende uddannelse fra andet land, hvis 

ækvivalent og anerkendt af medlemsstaten

• Kvalifikationer skal dokumenteres



Del B, Vurdering af produktets sikkerhed

Konklusion
• Er produktet sikkert under normale og rimeligt forudseelige forhold?

Advarsler og brugsanvisning
• Ud over de regulatorisk bestemte sikkerhedsforskrifter skal sikkerhedseksperten

vurdere, om yderligere advarsler eller mærkning er nødvendig for at produktet 
kan anvendes sikkert  

Undgå kontakt med øjnene



Del B, Vurdering af produktets sikkerhed

Begrundelse

Formål: Forklaring af hvordan sikkerhedseksperten er nået frem til sine 
konklusioner

Ingredienser

• Farevurdering for hver enkelt stof

• Vurdering af eksponering

• Beregning af MoS og/eller vurdering af risiko for lokale effekter på 
hud/slimhinder

• For parfumestoffer kan en sikkerhedsvurdering af                                     
blandingen udføres af leverandør 



Del B, Vurdering af produktets sikkerhed

Begrundelse

• Det formulerede produkt
• Opsummering af indgående ingrediensers giftighed, både systemiske og lokale effekter 

• Øvrige forhold, der ikke kan vurderes på basis af stofferne alene:

» Hudtolerance

» Kombinationseffekter, eks. påvirkning af absorption

» Interaktion med emballage

» Kemiske reaktioner i produktet efter formulering

• Andre faktorer – stabilitet, mikrobiologisk kvalitet, pakning, mærkning, 
sikkerhedsforskrifter og brugsanvisning

• Særskilt vurdering af produkter til børn < 3 år
• (NoG)



Vurdering af produktets sikkerhed

• Sikkerhedspersonen skal have den viden, erfaring og ekspertise, 

som er nødvendig for at udarbejde en præcis sikkerhedsvurdering

• Sparring kan være en nødvendighed
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Mærkning af kosmetiske 
produkter 

Helle Fabiansen 
Kosmetik- og hygiejnebranchen



Sikkerhedskravet – Artikel 3

Et kosmetisk produkt, der gøres tilgængelige på markedet, skal være 
sikkert for menneskers sundhed, når det anvendes under normale 
betingelser eller under betingelser, som med rimelighed kan forudses, 
under hensyntagen navnlig til følgende:

• ……

• Mærkning



Mærkning – Artikel 19, stk.1

• Kosmetiske produkter må kun gøres tilgængelige på markedet, hvis 
der på beholderen og emballagen med uudslettelige, letlæselige og 
synlige bogstaver er anført følgende oplysninger: 



Firmanavn og adresse på den ansvarlige 
person (a)
• Firmanavn og adresse på den ansvarlige person. 

• Adressen må gerne forkortes, men skal være informativ nok til, at 
man kan sende et brev til den forkortede adresse. 

• Flere adresser? Fremhæv adressen for den ansvarlige person

• Hvis produktet er importeret fra et ikke-EU land, skal 
oprindelseslandet desuden fremgå.

✓Skal fremgå på beholder og emballage



Spørgsmål: Kan adresse være en webadresse?

• Nej. Man skal ikke gå på nettet 
for at finde postadressen.

• Adressen kan forkortes, så længe 
posten når frem.



Nominelle indhold (vægt/volumen) (b)

• Angives i vægt eller volumen. 

Undtagelser: 
• Pakninger der indeholder mindre end 5 g/5 ml

• Gratis prøver

• Engangspakninger

• Flerstyksemballage, hvor stykantallet fremgår på emballagen.
• Stykangivelse er ikke nødvendig, hvis man kan afgøre stykantallet udefra, eller 

hvis produktet normalt sælges stykvis.

✓ Skal fremgå på beholder og emballage 
✓Dansk sprog



Holdbarhed – symboler (bilag VII)

Mindsteholdbarhed
Dato

Holdbarhed efter åbning
Periode

30 < måneder > 30 måneder



Mindsteholdbarhedsdato (c)

• Den dato, indtil et produkt under hensigtsmæssige opbevaringsvilkår 
virker og er sikkert at anvende. 

• Ikke et krav på produkter, der kan holde over 30 måneder.
• Datoen angives tydeligt fx 08-2017 eller 08082017.
• Om nødvendigt angives betingelser, som kan sikre den anførte 

holdbarhed.
• Angives med ”Bør anvendes inden udgangen af…” eller 

timeglassymbol      foran datoen eller foran en oplysning om, hvor 
datoen er anført.

✓På beholder og emballage
✓Dansk sprog 



Holdbarhed efter åbning (c)

• Produkter med en holdbarhed på over 30 måneder.
• Mindsteholdbarhedsdato er ikke obligatorisk.
• Angivelse af hvor lang tid efter åbning, det kosmetiske produkt kan 

anvendes sikkert. 
• Angives med krukkesymbol          efterfulgt af mdr/år.
• Undtagelse: hvis angivelsen ikke er relevant (fx engangsbrug).

✓På beholder og emballage

✓Dansk sprog 



Spørgsmål: Kan man anvende begge symboler på 
et produkt med en holdbarhed over 30 måneder?

Ja!

Mindsteholdbarhedsdatoen på et produkt er absolut



Særlige forsigtighedsregler (d)

• Som et minimum de regler, der er angivet i bilag III-VI.
• Eventuelle særlige forsigtighedsregler vedrørende kosmetiske 

produkter til erhvervsmæssig brug (fx frisører)
• Eksempler: 

”Må ikke komme i berøring med øjnene”
”skylles grundigt ud efter brug”

✓På beholder og emballage

✓Dansk sprog 



Fabrikationsseriens nummer (e)

• Dato og sted for produktionen skal kunne identificeres

• ”Fabrikationsseriens nummer eller referenceangivelse (batchnummer) 
til identifikation af det kosmetiske produkt”

• Kun nødvendigt at angive på emballagen, hvis beholderen er for lille.

✓Beholder (og emballage)



Produktets funktion (f)

• Produktets funktion skal angives, medmindre dette fremgår af dets 
præsentation.

• Ikke-danske ord, der er blevet velintegreret i det danske sprog, 
behøver ikke at oversættes, fx shampoo, eyeliner og lign.

✓Beholder og emballage
✓Dansk sprog 



Liste over bestanddele (g)

• Listen indledes med udtrykket ”ingredients”

• Brug INCI-navne (CosIng) (artikel 19, stk.6)

• INCI er det fælles navngivningssystem for kosmetiske ingredienser 
(International Nomenclature of Cosmetic Ingredients).

• Ved manglende INCI-navn benyttes almindelig anerkendt nomenklatur (Søg 
om INCI-navn gennem Personal care products Council ‘PCPC’)

• Listen over bestanddele opstilles i rækkefølge efter aftagende vægt (>1%). 
Bestanddele i en koncentration på < 1 % kan efterfølgende anføres i 
vilkårlig rækkefølge efter de øvrige ingredienser.

✓(Beholder) og emballage



Definition af bestanddele

• Definition: ethvert stof eller 
enhver blanding af stoffer, der 
bevidst anvendes i det 
kosmetiske produkt under 
fremstillingsprocessen. 

Følgende anses dog ikke for at 
være bestanddele: 

1. urenheder i de anvendte 
råvarer

2. tekniske hjælpestoffer, der 
anvendes ved fremstillingen, 
men som ikke indgår i det 
færdige produkt.



Liste over bestanddele fortsat….

• Opstilles i rækkefølge efter aftagende vægt

• Bestanddele i en konc. på under 1 % kan nævnes i vilkårlig rækkefølge



Liste over bestanddele fortsat…

Parfumestoffer angives med ”parfum” eller ”aroma”

• Liste med deklarationspligtige parfumestoffer (26 stoffer) angives 
både som ”parfum” og med deres INCI navn. 
➢deklareres fra 0,001% for produkter, der ikke skylles af (leave-on) 

➢og 0,01% for produkter, der skylles af (rinse-off). 

Nanomaterialer deklareres særskilt. Navnene på alle sådanne 
bestanddele følges af ordet ”nano” i parentes, fx ‘Titaniumdioxid 
(nano)’



Liste over bestanddele fortsat…

Farvestoffer (Ikke hårfarvestoffer)

• Kan nævnes i vilkårlig rækkefølge efter de øvrige kosmetiske 
bestanddele.

• For sminkeprodukter (dekorativ kosmetik), der markedsføres i en 
række farvenuancer, kan alle farvestoffer, der er anvendt, anføres, 
efter ”kan indeholde” eller symbolet ”+/-” tilføjes. Det gælder 
eksempelvis øjenskygge, rouge, neglelak mv.

• CI (ColourIndex)-nomenklaturen anvendes, hvor det er relevant.



Undtagelser fra mærkningskrav 
(artikel 19, stk.2)

Hvis det ikke er muligt at anføre de angivelser, der er 
omhandlet i særlige forsigtighedsregler eller listen over 
bestanddele på den foreskrevne måde gælder: 

• Kan vedlægges eller fastgøres 

• Henvis (hvis muligt) til at informationerne er vedlagt. Brug angivelser i 
forkortet form eller symbolform          (bilag VII)

✓Forsigtighedsregler: Henvisning på beholder eller emballage

✓Listen over bestanddele: Henvisning på emballagen



Undtagelser fra mærkningskrav fortsat… 
(artikel 19, stk.3)
Særligt ved sæbe, badekugler og andre små produkter gælder:

• Hvis listen over bestanddele ikke kan fastgøres eller vedlægges, skal 
de pågældende angivelser anføres på et opslag i umiddelbar nærhed 
af den beholder, hvor produktet er udstillet.

• Henvisning til vedlagt eller vedhæftet information



Dansk sprogkrav

• Kosmetikforordningen artikel 19, stk. 5 ”Det bestemmes ved lov i de 
medlemsstater, hvor produktet gøres tilgængeligt for slutbrugeren, 
hvilket sprog…”

• Bekendtgørelse om kosmetiske produkter §3 ”De efter forordningens 
artikel 19… krævede mærkningsoplysninger skal foreligge på dansk, jf. 
artikel 19, stk. 5, i forordning om kosmetiske produkter”

• stk. 1, litra b, c, d og f

• stk. 2, 3 og 4



Hvor gælder de danske sprogkrav?

Artikel 19 

Stk. 1: b, c, d og f Dansk sprog

Stk. 2, 3 og 4 Dansk sprog



Opsummering af artikel 19, stk.1
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Kontrol, håndhævelse og 
e-handel

Inger Bergmann, kt chef, Miljøstyrelsen



Kemikalieinspektionen – kontrolopgaven

▪ Pesticider, biocider, kosmetik, legetøj, elektronik, f-gasser, CLP, REACH…
- producenter, importører, forhandlere og brugere af kemiske stoffer, 
produkter og varer
- Ca. 100.000 kontrolobjekter i DK – et skøn

▪ Kemikaliereglerne: 
- Knap 60 forskellige bekendtgørelser, forordninger og cirkulærer, og bl.a. 58 
anvendelsesbegrænsninger under REACH 

▪ Nethandel – danskerne i toppen ift. øvrige EU lande
- dvs. stigende antal kontrolobjekter og forbrugerne er blevet importører 

▪ Årsstatus: https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/aarsberetninger/

https://mst.dk/kemi/tilsyn-og-haandhaevelse/aarsberetninger/


Kemikalieinspektionen – hvordan arbejder vi?
Reaktiv kontrol
▪ Indberetninger om mulige overtrædelser fra borgere, andre myndigheder, virksomheder  

mv. 
▪ Miljøstyrelsen modtog 415 indberetninger i 2019.

Proaktiv kontrol
▪ Kontrolkampagner, som vi selv tilrettelægger. 
▪ Ca. 15 igangsættes om året

Fokus på
▪ varer og produkter fra ikke EU-lande. 
▪ produkterne ikke når ud i butikkerne. 
▪ områder, der vurderes at være størst risiko. 

Dialogbaseret tilsyn: Overvejelser om information og/eller kontrol 



Håndhævelse – hvordan?
▪ Vejledning om reglerne  

- f.eks. nye regler, generelle, mindre betydende overtrædelser

▪ Indskærpelse af lovgivningen (mest anvendte) 
- f. eks. ved manglende mærkning, vildledende markedsføring

▪ Varsling af påbud om tilbagetrækning af produktet fra markedet (salgsstop)
- f.eks. ved fund af ulovlige stoffer i produktet

▪ Varsling af påbud om tilbagetrækning af produktet fra forbrugeren
- f.eks. hvis produktet udgør en risiko

▪ Politianmeldelse  (sker sjældent på kosmetikområdet)
- ved grov overtrædelse



Kontrol med E- handel 
Nethandel generelt en stigende i Danmark

- Det er nemt at etablere sig – kræver blot et CVR-nummer, og så er man klar til at importere og 
produkter typisk fra ikke EU-lande

- ”Uerfarne” som ikke er klar over, at man er ansvarlig for produktet, når man sælger det i eget 
mærke eller importerer til EU

- Typiske overtrædelser er manglende registrering i CPNP og utilstrækkelig mærkning

Kontrollen udfordret, f.eks.:
- Sporing af ansvarlig for salg af produkter on line
- Annonceringer på nettet kan ændres på et øjeblik
- Håndhævelse af online salg fra 3. lande
- Kontrol på nettet kun muligt hvis kontrolmyndigheden giver sig tilkende 
- Lukning af hjemmesider er f.eks. ikke en mulig håndhævelse



Kontrol med kosmetik i 2018
Kampagner 
▪ Kontrol med GMP (god fremstillingspraksis)  

- Kontrolleret produktionen på 4 virksomheder (1 stor 3 mellemstore) 
- Resultat: Der var etableret passende procedurer 

▪ Kontrol af hårprodukter med drivhusgasser (HFC drivmidler)
- Kontrol af indholdsdeklaration på 200 hårprodukter
- 160 mærker fra detailhandlen, hos frisører og fra net-butikker
Resultat: 
- 10 ulovlige produkter (HCF-152a). Påbud om salgsstop 
- 1 importør påbudt tilbagekaldelse af produkter fra forhandlerne

Indberetninger:
▪ Miljøstyrelsen modtog 33 indberetninger om kosmetik ud af 415 (8%)

E-handel – importkontrol
▪ Miljøstyrelsen afholdt interessentworkshop i 2018 – med bl.a. kosmetikbranchen
▪ Fælles ambition om samarbejde mellem myndigheder, brancheorganisationer, virksomheder



E - handel – En fælles indsats 



Planlagte aktiviteter i 2019

Kampagner
▪ Kontrol med konserveringsmidlet MI i rinse-off produkter

- Grænsen ændret i april 2018 fra 0,01% til 0,0015%
- Ca. 50 produkter forventes udtaget til analyse og kontrol

▪ Kontrol med GMP (god fremstillingspraksis)  
- forordningens art. 8

Importkontrol og e- handel
▪ Kemikalieinspektionen udtager også produkter fra webshops i kampagner
▪ Kemikalieforum har fokus på e-handel – også i 2019

- Opfølgning på interessentworkshop i 2018 – og den fælles ambition
▪ Europa-Kommissionen underskrevet hensigtserklæring i 2018 med bl.a. Alibaba, Amazon, 

eBay om hurtigere at fjerne farlige produkter, der sælges på deres onlineplatforme. 
I øvrigt:
▪ Regeringens vækstteam for handel og logistik (nov 2018) – anbefalinger om håndhævelse 



Tak for opmærksomheden

Spørgsmål?



Program

• 09.30 – 10.00 Ankomst, registrering og kaffe

• 10.00 – 10.10 Velkomst

Blok 1 – Fokus på forordningens regler

• 10.10 – 10.30 Introduktion til Kosmetikforordningen

• 10.30 – 11.00 Mærkning

• 11.00 – 11.45 Case ved borde

• 11.45 – 12.00 Pause

• 12.00 – 12.30 Kontrol, håndhævelse og e-handel

• 12.30 – 13.30 Frokost

• 13.30 – 14.00 Anprisninger

• 14.00 – 14.45 Quiz ved borde

• 14.45 – 15.00 Pause

Blok 2 – Fokus på forskellige emner

• 15.00 – 15.15 CMR-stoffer

• 15.15 – 15.30 Mikroplast i kosmetiske produkter

• 15.30 – 15.45 MFVM’s allergistrategi

• 15.45 – 16.00 Hormonforstyrrende stoffer 

• 16.00 – 16.30 Spørgsmål og afrunding
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Informationsdag om 
kosmetikforordningen

Regler om anprisninger
Helle Husum, VKH



Disposition

• Oversigt over gældende regler og retningslinjer

• Fælles kriterier for anprisninger

• Kort om dokumentation for anprisninger

• Særligt om retningslinjer for ”fri for anprisninger”

• Herefter en quiz om anprisninger ved bordene med 
konkrete eksempler



Gældende regler og retningslinjer

• Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kosmetiske produkter 
(nr. 1223/2009) – Kosmetikforordningens art. 20

• Kommissionens forordning om fastsættelse af fælles kriterier for 
underbygning af anprisninger i forbindelse med kosmetiske 
produkter (nr. 655/2013) - Anprisningsforordningen

• Guidelines to the Commission Regulation (EU) No 655/2013 laying
down common criteria for the justification of claims used in relation 
to cosmetic products, som opdateret den 3. juli 2017

• Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og 
etiske påstande mv. i markedsføringen, af januar 2011



Kosmetikforordningens art. 20

Formål: Beskytte 
forbrugerne 
mod vildledende 
markedsføring.



Kosmetikforordningens art. 20

Et kosmetisk produkt må ikke markedsføres, så det tillægges 
egenskaber eller funktioner, som det ikke har. 

Gælder al markedsføring: tekster, betegnelser, mærker, afbildninger 
og andre figurer samt symboler.



Anprisningsforordningen
Indledende betragtninger

• Anprisninger skal være nyttige, forståelige og pålidelige – og sætte 
slutbrugeren i stand til at træffe informerede valg.

• Hovedformålet er at sikre et højt niveau af beskyttelse af 
forbrugerne, især mod vildledende anprisninger, men også at sikre 
ensartethed i EU’s medlemslande.   

• I vurderingen inddrages forbrugernes forventninger under 
hensyntagen til sociale, kulturelle og sproglige faktorer



Anprisningsforordningen
Anvendelsesområde

• Anprisninger i form af tekster, betegnelser, mærker, afbildninger 
eller andre figurer eller symboler, der udtrykkeligt eller indirekte 
formidler egenskaber eller funktioner ved produktet, på etiketter, 
når kosmetiske produkter gøres tilgængelige på markedet og i 
forbindelse med reklame.

• Anvendes på enhver anprisning, uanset medium eller 
markedsføringsværktøj, produktets anpriste funktion 
og målgruppen.

Dvs. i forhold til al form for markedsføring



Anprisningsforordningen
Hvem er ansvarlig?

Den Ansvarlige person har ansvar for, at anprisningen 
er lovlig. 

Distributør: Vær opmærksom på, at hvis der ændres i 
anprisningen, bliver ”distributøren” Ansvarlig person!



Anprisningsforordningen 
Forpligtelser

Sikre at anprisning er i overensstemmelse med: 

1) de fælles kriterier i anprisningsforordningens bilag I, og 

2) dokumentationen for den anpriste virkning af det kosmetiske 
produkt i dossieret med produktinformationer 
(kosmetikforordningens art. 11)



Anprisningsforordningen
De 6 fælles kriterier

1. Overholdelse af lovbestemte krav

2. Rigtighed

3. Dokumentation

4. Ærlighed

5. Rimelighed

6. Beslutningstagning på et velinformeret grundlag



Anprisningsforordningen
1. Overholdelse af lovbestemte krav

Generelt: Det er ikke tilladt at anprise et produkt med, at det 
er godkendt af en myndighed, eller at det er lovligt.

• Anprisninger om en specifik fordel, der blot er i overens-
stemmelse med lovgivningens mindste krav, er ikke tilladt.

Eksempel: ”Produktet indeholder ikke isobutylparaben.”



Anprisningsforordningen
2. Rigtighed
Generelt: Anprisningen må ikke baseres på falsk eller irrelevant 
information.
• Fremhævet stof skal være til stede som følge af en bevidst proces.

Eksempel: Hvis anprist ”indeholder honning”, skal produktet rent 
faktisk indeholde honning og ikke kun honningduft. 

• Der må ikke gives udtryk for, at en udtalelse er efterprøvet, hvis den 
ikke kan dokumenteres.

• Anprisninger af et bestemt stofs egenskaber må ikke angive, at 
produktet har samme egenskaber, hvis det ikke er tilfældet.
Eksempel: Hvis anprist ”indeholder fugtgivende aloe vera”, 
skal produktet også være fugtgivende.



Anprisningsforordningen
3. Dokumentation

Generelt: Anprisninger skal understøttes af tilstrækkelig og 
verificerbar dokumentation (”bedste praksis”).

• Niveau af dokumentation skal modsvare anprisningstypen, især 
hvor manglende effektivitet kan udgøre et sikkerhedsproblem
Eksempel: solcreme og solbeskyttelsesfaktor (SPF) 

• Klart overdrevne eller abstrakte 
udtalelser kræver ikke dokumentation
Eksempel: ”Denne læbestift tiltrækker den 
perfekte mand” eller 
”denne parfume giver dig vinger” .



Anprisningsforordningen
4. Ærlighed

Generelt: Anprisning af et produkts egenskaber må ikke gå 
videre end hvad som understøttes af dokumentation. 

Eksempel: en million forbrugere foretrækker dette produkt 

Eksempel: før og efter billeder (manipulation)

• Må ikke tillægge produktet unikke egenskaber, hvis andre 
lignende produkter har samme egenskaber.

• Hvis produktets virkning er knyttet til særlige betingelser, skal 
det klart angives.
Eksempel: anprist effekt er baseret på kombineret anvendelse



Anprisningsforordningen
5. Rimelighed 

Generelt: Må ikke nedgøre konkurrenter eller ingredienser, 
der anvendes lovligt. 

Eksempel: Modsat produkt ”Y” indeholder mit produkt ikke stof ”X”, som kan 
virke irriterende

Eksempel: Allergivenligt, da det ikke indeholder konserveringsmidler

• Må ikke give anledning til forveksling med en konkurrents 
produkt.

• Fri for anprisninger (mere følger om lidt).



Anprisningsforordningen
6. Beslutningstagen på et velinformeret grundlag

Generelt: Anprisninger skal være klare og forståelige for 
gennemsnitsforbrugerne og gøre det muligt for forbrugeren at træffe 
et informeret valg.

• Gennemsnitsforbruger – er ikke et fast defineret begreb

• Der skal tages højde for målgruppen og dens evne til at forstå 
anprisningen, f.eks. i forhold til forskellig alder og køn. 

• Eksempel: fri for alkohol – tilladt i en mundskyld til hele familien



Dokumentation for anprisninger
Kommissionens vejledning, annex II, bedste praksis”
Retningslinje til kriterie nr. 3. Dokumentation i Anprisningsforordningen 

I. Eksperimentelle studier:
Pålidelige, reproducerbare, validerede metoder, inddragelse af statistise hensyn i studiets 
udformning og analyse
Valideret studieprotokol
Kvalificerede personer

II. Forbruger selvtest:
Inddragelse af statistise hensyn i studiets udformning og analyse
Valideret studieprotokol 
Krav til spørgeskema
Overholder etiske principper og produkt skal være sikkert

III. Publiceret information:
Pålidelig kilde, datakvalitet mv.



Særligt om de ”nye” fri for anprisninger

Baggrund en Kommissions rapport fra 2013

Hovedformål: Vurdere kosmetikanprisningers overensstemmelse 
med fælles kriterier og tydeliggøre håndhævelsesskridt

Samtlige medlemsstater, der biddrog til rapporten, var enige om, at 
der er behov for at præcisere anprisninger som ”fri for” 

og ”allergivenlig/hypoallergen”. 

Offentliggjort  3. juni 2017 opdatere vejledningen fra 2013



Retningslinjer for ”fri for”-anprisninger

• De skal ligeledes følge de 6 fælles kriterier 

• I bilag 3 fremgår yderligere en række eksempler. 

• Disse er opdelt i fire ”foreløbige” kategorier henholdsvis 

1. At nedgøre andre produkter” 

2. multifunktionelle 

3. 100% fri for og 

4. det informerede valg. 



Retningslinjer for ”fri for”-anprisninger

De skal følge de 6 fælles kriterier – i bilag 3 

Disse skal ligeledes følge de seks fælles kriterier benævnt i afsnit 2.4.2, i bilag 3 
fremgår yderligere en række eksempler. Disse er opdelt i fire ”foreløbige” 
kategorier henholdsvis a) At nedgøre andre produkter” b) multifunktionelle c) 
100% fri for og d) det informerede valg. 

Ikke tilladt, når den nedgør ingredienser, der er tilladt eller ligefrem 
godkendt

• Fri for parabener
• Fri for triclosan
• Fri for aluminium



Retningslinjer for ”fri for”-anprisninger

Må i særlige tilfælde anvendes om funktionelle grupper
af stoffer 

”Fri for konserveringsmiddel”:
Må ikke indeholde stoffer med konserverende effekt, selvom stoffet 
ikke er listet på bilag V, eks. alkohol

”Fri for parfume”:
Må ikke indeholde stoffer med parfumerende funktion, uanset 
stoffets andre funktioner (multifunktionelle stoffer) 

• ”Fri for farvestoffer”
Må ikke indeholde stoffer listede på bilag IV (tilladte farvestoffer)



Retningslinjer for ”fri for”-anprisninger

Medfører informeret valg hos en subpopulation ud fra  
hensyn til livsstil, religion, alder, hud, hår, allergier mm.          
og overholder øvrige kriterier

• Eksempel: ”fri for alkohol” 

• Eksempel: ”Fri for dyreaflede ingredienser”

• Eksempel: ”fri for acetone”



Retningslinjer for ”fri for”-anprisninger
øvrige

Ikke tilladt, når det bruges om virkninger, man ikke kan sikre 
sig 100 % imod
• Fri for hormonforstyrrende stoffer

• Fri for allergifremkaldende stoffer

• Fri for CMR-stoffer



Retningslinjer for anprisninger om hypoallergen

• Anprisningen “hypoallergen” må kun anvendes, når produktet 
er sammensat, på en sådan måde, at risikoen for allergi 
minimeres.

• Den Ansvarlige person bør kunne dokumentere en lav risiko 
for allergiske reaktioner fra produktet ved videnskabeligt 
robuste og statistisk pålidelige data.

• Må ikke indeholde allergener

• Men er anprisningen forståelig?
15 % har rimelig klar idé og 85 % forstår ikke anprisningen



Håndhævelse af kravene i vejledningen

Kravene til navnlig ”fri-for-anprisninger” og hypoallergen
anprisninger 

• Gælder pr. 1. juli 2019



Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af 
miljømæssige og etiske påstande mv.
Kosmetiske produkter anprist som ”økologisk”:

Ifølge denne vejledning kan produktet påføres betegnelsen 
økologisk, hvis mindst 95% af produktets råstoffer/ingredienser 
(bortset fra vand) stammer fra certificeret vegetabilsk og/eller 
animalsk økologisk produktion. 

Hvis ikke muligt at leve op til de 95%, kan indholdet  certificerede 
økologiske stoffer angives i %, uden at hele produktet anprises som 
økologisk.



Gode råd
• Sæt jer grundigt ind i Anprisningsforordningen.

• Sæt jer grundigt ind i de anprisninger, I vil markedsføres på 
(strategi), eks. økologisk profil.

• Sæt jer ind i forbrugernes situation: Hvad forstår målgruppen ved 
anprisningen?

• Kend jeres ingredienser og jeres produkter. 

• Få evt. hjælp til anprisninger.

• Vær særlig opmærksom på anprisninger til produkter til 

børn/unge.  



Er der spørgsmål?

Så kommer der en quiz om anprisninger,

som bliver omdelt ved bordene 

– der kan være flere rigtige svarmuligheder
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Regulering af CMR-stoffer
Bettina Ørsnes Larsen

MFVM



CMR-stoffer 
CMR-stoffer - kræftfremkaldende, mutagene og reproduktionsskadelige stoffer

3 kategorier:

• Kat 1A: Effekten hos mennesker er veldokumenteret. 

• Kat 1B: Veldokumenteret CMR virkning (primært dyreforsøg) 

• Kat 2: Begrundet mistanke om, at stoffet har en CMR virkning - men begrænsede data.

Det er et ekspertudvalg i EU, som beslutter hvilken kategori et stof skal placeres i. 

Det sker på baggrund af alle de eksisterende data om et stof, fra reagensglasforsøg til 
dyreforsøg og evt. befolkningsundersøgelser.

Klassificeres i henhold til CLP-forordningen (1272/2008).



CMR-stoffer - Kosmetikforordningen

• Reglerne om CMR-stoffer fandt anvendelse 1. december 2010. CMR-stoffer er 
som udgangspunkt forbudte i kosmetiske produkter. 

• Kategori 2-stoffer kan undtages fra forbuddet, hvis der foreligger en 
sikkerhedsvurdering fra SCCS, som konkluderer, at stoffet er sikkert at anvende

• Kategori 1A- og 1B-stoffer kan undtages fra forbuddet, hvis der foreligger en 
sikkerhedsvurdering fra SCCS, som konkluderer, at stoffet er sikkert at anvende, 
samt en analyse, der viser, at der ikke findes egnede alternativer. Stoffet skal 
opfylde sikkerhedskravene til fødevarer, og der skal være tale om en 
veldefineret eksponering, før stoffet kan tillades. 



CMR-stoffer – Hvordan forbudte?

• Automatisk forbud: CMR-stoffer er forbudte at anvende i kosmetiske produkter 
når klassificeringen under CLP finder anvendelse, typisk 15-18 måneder efter en 
klassificering er vedtaget.

• Ny (2016) fortolkning fra KOM: CMR-stoffer skal optages på bilag II senest 15 
måneder efter, at deres klassificering har fundet anvendelse under CLP. Det vil 
sige, 15 måneder efter det automatiske forbud har fundet anvendelse. 

• Revideret ny fortolkning fra KOM: CMR-stoffer skal optages på bilag II senest 15 
måneder efter, at deres klassificering træder i kraft under CLP. 



CMR-stoffer – Hvordan forbudte?

Automatisk forbud:

Klassificering/ikraft > ----------15/18 måneder----------< klassificering/anvendelse

Kommissionens nye fortolkning:

Klassificering/ikraft >----------15/18 måneder ----------< Klassificering/anvendelse  + 15 måneder

Kommissionens nye rev fortolkning:

Klassificering/ikraft >----------15 måneder ----------< Klassificering/anvendelse

Kom’s reviderede fortolkning vil de facto være på linje med det automatiske forbud.



På bilag II eller ikke på bilag II

• CMR-stofferne har ikke været listet på bilag II siden 2010 

• Ifølge KOMs nye fortolkning skal stofferne listes på bilag II 
førend et forbud er gældende.

• Den 10. december 2018 fik Kommissionen flertal til forslaget 
om at liste CMR-stoffer på bilag II, III, IV. 



CMR-afstemning december 2018

• Forslaget omfatter CMR-stoffer klassificeret siden ca. 
2010.

•Direkte gældende.

•Dansk fortolkning: Automatisk forbud, og Danmark 
håndhæver herefter. 

•Årlig CMR-procedure med afstemning i EU



CMR-afstemning 2018 (eksempler)

Forbud – udvalgte eksemplar:

• Quaternium-15 (konservering)

• 2-chloracetamid (konservering)

• Dichlormethan (hårspray)

• Formaldehyd (neglehærder og konservering)

• Perborsyre og natriumperboratforbindelser (frigiver hydrogenperoxid)

• Forbindelser der ligner CMR-stoffer: Paraformaldehyd og methylenglycol

• Borater, tetraborater og octaborater

• D4



CMR-afstemning 2018 (eksempler)

Reguleret:

• TPO (neglemodelleringsprodukt 5 %, erhvervsmæssig brug)

• Furfural (parfume, 0,001 %)

• PHMB (konservering, 0,1 %, minus spray)

Som altid RP ansvarlig for endelig vurdering



Status på TiO2

• TiO2 er reguleret under kosmetikforordningen som UV-filter og 
farvestof (nano og ikke nanoform).

• RAC har vurderet, at TiO2 opfylder kriterierne for klassificering som 
mistænkt kræftfremkaldende ved indånding - Carc 2.

• Der skal (forventeligt)stemmes om klassificeringen i REACH komiteen 
den 7/3



Status på TiO2

• Kommissionens forslag er et kompromis, der afgrænser 
klassificeringen til kun at omfatte:
• Stoffet TiO2 på pulverform, når der indgår ≥ 1% respirable partikler (dvs. 

partikler med en aerodynamisk diameter ≤10 µm)
• Blandinger indeholdende TiO2, når blandingen er på pulverform, og der 

indgår ≥ 1% respirable partikler (dvs. partikler med en aerodynamisk diameter 
≤10 µm)

• Det betyder, at flydende og faste produkter med TiO2, som f.eks. 
maling, ikke skal klassificeres og mærkes som farlige, da der ikke her 
vil være mulighed for at indånde TiO2 på støvform i forbindelse med 
normal anvendelse.

• Betydning for kosmetik?



Anbefalinger

• Tjek op på den nye forordning (CMR) – for en god ordens skyld. 
Forventes offentliggjort i maj 2019

• Hold øje med fremtidige klassificeringer på ECHA (Det Europæiske 
kemikalie agentur)’s hjemmeside:

https://echa.europa.eu/da/regulations/clp/legislation

https://echa.europa.eu/da/regulations/clp/legislation
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• 15.15 – 15.30 Mikroplast i kosmetiske produkter
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Nellie Anne Martin / Miljøstyrelsen
Informationsdag om Kosmetikforordningen  

Miljø- og Fødevareministeriets 
Allergistrategi



Hvorfor en allergistrategi?

Min. 10 % af befolkningen lider af kontaktallergi. Videncenter for allergi angiver, at 
det faktiske tal er 20 %

Høje omkostninger for samfundet:  7 - 14  mia. kr. pr. år

Svært at fastsætte et sikkert nedre grænse for udsættelse

Ca. 14.000 kemiske stoffer i vores omgivelser forudsiges at være kontaktallergener

Der vil altid være hudallergene stoffer i vores omgivelser



Baggrund for tilblivelse af strategien 

I kemiindsatsen for 2018-2021 vedtog Folketingets partier, at der skulle udarbejdes en 
allergistrategi

5 mio. kr. afsat til strategien - primært årsværk - behov for at initiativer dækkes af 
andre midler

18,9 mio kr afsat til Videncenter for Allergi

Afholdt Workshop d. 25. maj 2018 i MST med 25 interessenter  fra 
brancheorganisationer, forbrugerorganisationer, forskere, fagforeninger og andre 
myndigheder

Strategien er udarbejdet i fællesskab mellem Miljøstyrelsen (MST) og Departementet 
(DEP) 



Hvad er hudallergi? 

En allergisk reaktion, der opstår, når kemiske stoffer trænger gennem hudens yderste 
lag og påvirker kroppens immunsystem →Medfører eksem

Når en given tærskelværdi er nået genkendes stoffet som ”fremmed” af kroppens 
immunforsvaret → immunforsvaret aktiveres

Immunforsvarets husker det allergifremkaldende stof ved hjælp af specielle 
”huskeceller” → ved gentagen eksponering er immunforsvaret klar til at reagere ved 
lave koncentrationer 

Immunreaktionen, der ligger til grund  for allergi, er hensigtsmæssig som respons på 
virus eller bakterieinfektion, men ikke som respons på allergener 



• Bedre testmetoder

• Identificering af allergifremkaldende stoffer

• Begrænsning af kendte allergifremkaldende stoffer

• Korrekt mærkning 

• Øget viden i befolkningen 

Kosmetik og allergi 
Særligt allergifremkaldende kemikalier findes ofte i kosmetik: parfumestoffer, 
konserveringsmidler, metaller og akrylater

Vision: Forekomsten af hudallergi i den danske befolkning skal reduceres  



Type: Informationskampagne

Målgruppe: Teenagedrenge 

Mål: Få drengene til at tage et  aktivt valg, når de 
bruger et parfumeret produkt

Strategi: Aktiv involvering af målgruppen via 
kampagner på bl.a. sociale medier. Samarbejde 
youtuberne Gex og Husum

Vinderfilm: 
https://www.naturaltalents.dk/

Status for 2018 – kosmetik

https://www.naturaltalents.dk/


Hvad skal der ske i 2019 med relevans for kosmetik ? 

Der arbejdes på øget regulering af parfumestoffer i kosmetik: 
(på baggrund af en SCCS opinion 2012)

Indledende høring om mærkningspligt af ca. 60 ydereligere parfumestoffer 
(fra 26 til ca. 80 parfumestoffer). Høringsrunde afsluttet 2/1-19 →

• Ingen ny regulering ? 
• Mærkning på produktet ? ( DK ) 
• E-labeling ? 

Herudover vurderes begrænsningen af brugen af ca. 10 parfumestoffer i 
kosmetik: Igangværende afklaring af de omtalte parfumestoffer  



Hvad skal der ske i 2019 med relevans for kosmetik ? 

Øvrige tiltag i 2019

Kampagne for teenagere af begge køn i forlængelse af ”Natural Talents” →
Sendt i udbud 27/2 2019 

Oprettelse af allergi-dialogforum for interessenter på kryds af brancher

Strategien er i øvrigt åbent for, at vi følger nye aktuelle trends 



Løbende tiltag/aktivitet med afsæt i strategien 

DK arbejder for øget regulering på hårfarveområdet, bl.a. via et ønske om en 
positivliste   

DK arbejder på øget regulering af visse akrylater i kosmetiske produkter 

Generelt arbejdes der for, at EU implementerer de videnskabelige komiteers 
vurderinger i relevant lovgivning 
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Hormonforstyrrende stoffer 
og kosmetik

Bettina Ørsnes Larsen

MFVM



Disposition

• Center for hormonforstyrrende stoffers liste 

• Kommissionens meddelelse: Mod en omfattende EU-ramme for 
hormonforstyrrende stoffer

• Kommissionens rapport: Gennemgang af Kosmetikforordningen for så 
vidt angår stoffer med hormonforstyrrende egenskaber

• Kommissionens foreløbige liste

• Ny rapport – What is the risk?



Introduktion

• Hormonforstyrrende stoffer har ligget højt på kemikaliedagsordenen i 
mange år

• Der er meget vi ikke ved…..

• Udsættelse for hormonforstyrrende stoffer                                                                           
mistænkes for at påvirke forplantningsevnen,                                             
udviklingen af hormonsystemet og føre til 
stofskiftesygdomme, fedme, visse kræftformer                                         
og misdannede kønsorganer hos drenge



CEHOS’s liste

• I 2016 besluttede Miljø- og fødevareministeren, at Danmark i 
samarbejde med andre lande skulle udarbejde en liste over 
hormonforstyrrende stoffer. 

• Center for Hormonforstyrrende Stoffer (CEHOS) har udarbejdet det 
faglige baggrundsmateriale til en liste over hormonforstyrrende 
stoffer, herunder centerets vurderinger af, om en række navngivne 
stoffer lever op til kriterierne for at være hormonforstyrrende. 

• Baggrundsrapporten blev offentliggjort i oktober 2018.
• Link: http://cend.dk/files/DK_ED-list-final_2018.pdf

http://cend.dk/files/DK_ED-list-final_2018.pdf


CEHOS’ liste

• Som en del af projektet er en lang række stoffer, som findes på 
diverse myndigheders og NGO’ers lister over mistænkte 
hormonforstyrrende stoffer, blevet gennemgået, prioriteret og 
vurderet. 

• I projektet har CeHos identificeret 19 stoffer som 
hormonforstyrrende. Der er tale om stoffer, som anvendes til mange 
forskellige formål, fx pesticider, forbrugerprodukter og 
industrikemikalier. 



Kommissionens meddelelse: Mod en omfattende 
EU-ramme for hormonforstyrrende stoffer

Kommissionens meddelelse om en EU-ramme for hormonforstyrrende 
stoffer indeholder tre målsætninger: 

1) minimere samlet eksponering af mennesker og miljø, 

2) øget forskning samt 

3) fremme af dialog mellem interessenter. 

Meddelelsen er en opfølgning til Kommissionens strategi

for arbejdet med hormonforstyrrende stoffer fra 1999. 



Kommissionens meddelelse (2018): Mod en 
omfattende EU-ramme for hormonforstyrrende 
stoffer

• Første mål: sikres ved at identificere af hormonforstyrrende stoffer på tværs af 
alle EU-reguleringer, og igangsætte en kvalitetskontrol (”Fitness Check”) af den 
relevante lovgivning i EU vedrørende hormonforstyrrende stoffer, 

• Andet mål sikres ved, at den nødvendige støtte til forskning varetages via det 
fremtidige rammeprogram for forskning og udvikling, Horisont Europa. 

• Tredje mål om fremme af dialog indebærer fire særskilte tiltag: 

1) Organisering af et årligt forum om hormonforstyrrende stoffer, 

2) Støtte til blandt andet OECD’s arbejde med udvikling af testmetoder,  

3) Undersøge om hormonforstyrrende egenskaber kan inkluderes i klassificeringssystemet 

4) Lancering af en fælles internetportal om hormonforstyrrende stoffer



Kommissionens rapport(2018): Gennemgang af 
Kosmetikforordningen for så vidt angår stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber

Rapporten konkluderer, 
• at der i kosmetikforordningen ikke findes særlige bestemmelser om 

regulering af hormonforstyrrende stoffer.
• at EU’s Videnskabelige Komité for Forbrugersikkerhed har vurderet, at stoffer 

med hormonforstyrrende egenskaber kan behandles som de fleste andre 
stoffer.  

• Kommissionen har fået foretaget en screening for at identificere 
stoffer med hormonforstyrrende egenskaber og vil på den baggrund 
opstille en prioriteret liste inden udgangen af 1. kvartal 2019 over 
potentielt hormonforstyrrende stoffer.

• Stofferne skal efterfølgende vurderes af EU’s Videnskabelige Komité 
for Forbrugersikkerhed , og på dette grundlag eventuelt reguleres. 



Kommissionens foreløbige liste

• BP-3

• Kojic acid

• 4-MBC

• Propylparaben

• Triclosan

• resorcinol



Dansk input til Kommissionens foreløbige liste

Rapport fra DTU (2019) “Screening of data on endocrine disruption 
from 11 cosmetic substances”:

• BHA

• OMC

• Triclocarban

• Butylparaben

• BHT



Report on
Interpretation of knowledge on endocrine 
disrupting substances (EDs) – what is the risk?
• CEHOS udarbejdet en rapport, der ser på de problemstillinger, der ofte diskusteres, når 

hormonforstyrrende stoffer skal risikovurderes. 

• Arbejdet har involveret både danske og udenlandske eksperter.

• De vigtigste usikkerheder, som rapporten peger på, er bl.a. mangel på dyrestudier med 
eksponering i følsomme perioder, og at der er begrænset følsomhed af de testmetoder, som skal 
måle den skadelig effekt af hormonforstyrrende stoffer. 

• De danske eksperter vurderer, at så længe der ikke er tilstrækkelig viden tilgængelig for de 
allerfleste stoffer, anbefales at en mere modificeret og forsigtig tilgang til risikovurdering af 
hormonforstyrrende stoffer, hvor der ud over de sædvanlige usikkerhedsfaktorer anvendes flere 
specifikke usikkerhedsfaktorer. 

• Man tager udgangspunkt i, at der ikke kan fastsættes en sikker nedre grænse for effekter. 
Almindelig risikovurdering er ikke en tilstrækkeligt beskyttende tilgang, men kan anvendes i de 
tilfælde, hvor der er tilstrækkelig viden tilgængelig. 

• Overordnet konklusion: Der mangler viden på området, og der derfor bør udvises forsigtighed. 

• Link til rapport: http://www.cend.dk/files/ED_Risk_report-final-2019.pdf

http://www.cend.dk/files/ED_Risk_report-final-2019.pdf
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Tak for i dag


