
 
  

 

BESÖKSADRESS - POSTADRESS - TELEFON - WEBB 
Storgatan 19 - Box 5501 - +46 8 783 82 40 - www.kohf.se 
Stockholm - SE-114 85 Stockholm - - - - 

 

 

 

Stockholm 2016-02-08 

Rättsutredning om PHMB, Kosmetik- och hygienföretagen, KoHF 
 

Detta med anledning av Läkemedelsverkets nyhetsbrev nr 78, 2015 

 

1. Kosmetikaförordningen 1223/2009 träde ikraft den 11 juli 2013.  

 

Enligt Artikel 14 p 1 a) får kosmetiska produkter inte innehålla förbjudna ämnen som 

upptas i bilaga II.  PHMB finns inte angivet i bilaga II. 

 

Enligt Artikel 14 p 1 d) får kosmetiska produkter inte innehålla andra 

konserveringsmedel än de som förtecknas i bilaga V. PHMB finns angivet i bilaga V 

punkt 28 som ett tillåtet konserveringsmedel.  

 

Enligt Artikel 15.1 ska ämnen som är klassificerade som CMR-ämnen enligt bilaga VI 

till förordning 1272/2008 (”CLP”) förbjudas. Ett ämne tillhörande kategori 2 får dock 

användas om det utvärderats av SCCS och befunnits säkert för användning i kosmetiska 

produkter.   

 

2. PHMB var ej klassificerat som CMR-ämne enligt CLP när Kosmetikaförordningen träde 

ikraft.  

 

3. Enligt förordning 944/2013 ändrades bilaga VI till CLP och PHMB klassificerades som 

cancerogent ”Carc 2”. Enligt förordning 944/2013 ska detta tillämpas från och med den 1 

januari 2015. 

 

4. SCCS har den 13 juli 2015 utfärdat en opinion rörande PHMB. SCCS slutsats är att 

PHMB” is not safe for consumers when used as a preservative in all cosmetic products 

up to the maximum concentration of 0,3 %”.  

  

5. Läkemedelsverket utfärdade ett nyhetsbrev den 15 oktober 2015. I nyhetsbrevet som 

alltjämt finns på Läkemedelsverkets hemsida finns följande tre påståenden. 

 

a) ”Enligt artikel 15 i kosmetikaförordningen ska CMR-ämnen vara förbjudna om det 

inte införs undantag, baserat på ett utlåtande från EU-kommissionens vetenskapliga 

kommitté (SCCS), i någon av bilagorna till kosmetikaförordningen inom 15 månader från 

att den harmoniserade klassificeringen trätt i kraft”.  

 

b) ”Den aktuella klassificeringen trädde i kraft 23 oktober 2013, därmed har fristen för 

http://www.anpdm.com/newsletterweb/434B51467745405D4376404159/47465E4B754347504278454B59
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införande av undantag passerat”. 

 

c) ”Ämnet står förtecknat som post 28 i bilaga V (tillåtna konserveringsmedel) till 

kosmetikaförordningen. EU-kommissionen har meddelat att den har för avsikt att ta bort 

ämnet från denna bilaga. Därför ska PAPB/PHMB anses vara förbjudet i kosmetiska 

produkter”. 
 

Inget av påståendena är korrekta beträffande PHMB.  

 

6. Påståendena a) och c) är inte korrekta så länge PHMB finns angivet som ett tillåtet 

konserveringsmedel i bilaga V.  

 

Detta följer först och främst av legalitetsprincipen som innebär att ingen kan straffas eller 

utsättas för sanktioner för en handling som vid tidpunkten för gärningen inte var 

uttryckligen förbjuden i lag.  

  

7. Påståendet a) om att något blir förbjudet om det inte förs in i någon av bilagorna till 

kosmetikaförordningen inom 15 månader från att den harmoniserade klassificeringen trätt 

i kraft överensstämmer inte med ordalydelsen i kosmetikaförordningen.  

 

I artikel 15 punkt 2 anges att ämnen som klassificeras som CMR kategori 1A och 1B ska 

förbjudas. I samma punkt anges vidare ”För att tillämpa denna punkt ska kommissionen 

ändra bilagorna till denna förordning … senast 15 månader efter att de berörda ämnena 

har införts i bilaga VI del 3 till förordning (EG) nr 1272/2008”.    

 

Av texten kan man dra slutsatsen att bilagorna ska ändras av kommissionen. Detta måste 

också innebära, bl.a. mot bakgrund av legalitetsprincipen, att fram till dess bilagorna är 

ändrade så gäller bilagorna i sin senaste ordalydelse. Detta måste särskilt gälla ämnen 

som är angivna som ”tillåtna” i bilaga V.  

 

Fristen om 15 månader avser inom vilken tid som kommissionen ska ändra bilagorna. 

Om kommissionen inte beaktar tidsfristen kan enda konsekvensen rimligen bli att ämnet 

är fortsatt tillåtet fram till dess något annat anges i bilagorna.   

 

8. Vidare har PHMB inte klassificerats som CMR kategori 1A och 1B varför artikel 15 

punkt 2 inte är tillämplig på PHMB. PHMB har klassificerats som CMR kategori 2 varför 

de omfattas av Artikel 15 punkt 1. I denna artikel anges att vid förbud ska kommissionen 

”vidta nödvändiga åtgärder”. Med detta kan inte gärna avses annat än att kommissionen 

ska ändra bilagorna. Eftersom det uttryckligen anges att kommissionen ska ändra i 

bilagorna för CMR ämnen kategori 1A och 1B som medför större risk än CMR ämnen 

kategori 2 vore det ologiskt att inte bilagorna ska ändras även för de mindre riskfyllda 

ämnena. 
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9. Dessutom reglerar Artikel 31 just ändring av bilagorna. Något som förefaller onödigt om 

syftet inte är att kommissionen ska ändra bilagorna.  Även vid tvingande brådskande skäl 

ska kommissionen ändra bilagorna. Artikeln lyder: 

 

”Om användningen av ämnen i kosmetiska produkter medför en risk för människors 

hälsa som kräver åtgärder på gemenskapsnivå får kommissionen efter samråd med SCCS 

ändra bilagorna II–VI i enlighet med detta. 

Dessa åtgärder, som avser att ändra icke väsentliga delar av denna förordning, ska antas 

i enlighet med det föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 32.3.  

Om det finns tvingande, brådskande skäl får kommissionen använda det skyndsamma 

förfarande som avses i artikel 32.4”.    

 

10. Det kan också konstateras att vissa parabener förbjöds genom förordning 358/2014. 

Förbudet genomfördes på så sätt att kosmetikaförordningen ändrades dels genom att de 

aktuella parabenerna togs bort från bilaga V rörande tillåtna konserveringsmedel, dels 

genom att de lades till i bilaga II rörande förbjudna ämnen. Parbenerna är inte 

klassificerade som CMR ämnen men förfarandet visar på hur kommissionen tidigare 

agerat. Agerandet är i överensstämmelse med kosmetikaförordningens ordalydelse och 

systematik.   

 

Av detta borde man också kunna dra slutsatsen att om ett konserveringsmedel tas bort 

från bilaga V men inte samtidigt förs in i Bilaga II så kan ämnet användas i kosmetika 

produkter för andra ändamål än konservering.   

 

11. Påståendet b) om att den aktuella klassificeringen trädde i kraft 23 oktober 2013 är inte 

korrekt. Förordning 944/2013 som medförde att PHMB klassificeras som CMR är 

daterad 23 oktober 2013 men klassificeringen beträffande bl. a. PHMB trädde inte ikraft 

förrän den 1 januari 2015. Detta framgår av förordningens Artikel 2 och 3. 

 

12. Det som Läkemedelsverket uttalar om att PAPB/PHMB ska ”anses” vara förbjudet i 

kosmetiska produkter måste innebära att PAPB/PHMB enligt Läkemedelsverket är 

förbjudet. Till saken hör att marknadsföring av kosmetiska produkter med förbjudet 

innehåll är straffsanktionerat med böter eller fängelse upp till två år enligt miljöbalken 

29:3 p.18.  

 

13. Det åligger varje myndighet att uppfylla de grundläggande kraven på objektiviteten och 

saklighet i regeringsformen.  Detta tillsammans med legalitetsprincipen medför att 

Läkemedelsverket inte bör uttala sig på nu aktuellt sätt om det inte entydigt är så att 

PAPB/PHMB är förbjudet och att marknadsföring av produkter med sådant innehåll kan 

medföra straff.        

 

 


