
 

Oslo, 30.11.04 

Høringsuttalelse om ny lov om kosmetiske produkter

Bakgrunn
For å nå målsetningen om en bærekraftig utvikling, må det tas 
miljøhensyn innen alle samfunnsområder. Blant annet må vi unngå at vår 
kjemikaliebruk er til skade for miljøet. Det må med andre ord ikke slippes 
ut stoffer som forstyrrer viktige kjemiske og biologiske prosesser i 
naturen. 

I dag skjer forurensning i stor grad gjennom spredte, såkalte ”diffuse” 
kilder, det vil hovedsakelig si fra bruk og avhending av produkter. 
Kunnskapen om kjemikalienes miljøeffekter får man som regel lenge etter 
at stoffene har vært i utstrakt bruk over lengre tid. Resultatet er at det 
stadig oppdages nye miljøgifter som må fjernes fra naturen og fases ut av 
bruk. 

Bruk av kosmetikk kan utgjøre et betydelig forurensningsproblem, selv om 
innholdet av et gitt, skadelig stoff godt kan være lavt i hvert enkelt 
produkt. Virkningen av kjemikalieutslipp ved kosmetikkbruk, vil avhenge 
av en rekke faktorer, som stoffets egenskaper (virkning, nedbrytbarhet, 
evne til bioakkumulering), det totale stoffmengden som slippes ut (andre 
kilder inkludert), graden av rensing av avløpsvannet og samvirkningen 
med andre stoffer. Det er nødvendig å se helheten i tilførselen av 
miljøskadelige stoffer, og utslipp som følge av kosmetikkbruk er en del av 
denne helheten.

På denne bakgrunn, syns Norges Naturvernforbund det er svært gledelig 
at hensynet til miljøet er inkludert i forslaget til ny kosmetikklov. Vi 
støtter at miljøhensyn inkluderes i formålsparagrafen, samt slås 
fast i egen paragraf. Vi mener imidlertid at den foreslåtte lovteksten, 
samt redegjørelsen i høringsnotatet, har enkelte svakheter. 
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Definisjoner - paragraf 4
I § 4 e), om definisjoner, er aktiviteter i privat og ikke-kommersielt 
øyemed unntatt fra definisjonen av hvilke virksomheter som loven skal 
regulere. Naturvernforbundet kan ikke se at det er relevant for hensynet 
til miljøet, om en skadelig aktivitet er kommersiell eller ikke. Vi mener 
dette vitner om en for snever avgrensning som kan få negative 
miljøkonsekvenser, i konflikt med lovens formål.

Forbud mot miljøskadelige kosmetiske produkter - paragraf 6
Det foreliggende forslaget går ikke langt nok i å ivareta samfunnets behov 
for å sikre seg mot miljøskade. Dersom man virkelig ønsker å verne 
miljøet fra skader som følge av produksjon, bruk mv av kosmetikk, er det 
ikke tilstrekkelig at det inkluderes en hjemmel for eventuelle forbud i 
forskriftsform. Slik det på side 26 i høringsnotatet blir argumentert for å 
stille et absolutt krav om at kosmetiske produkter må være helsemessig 
trygge, mener vi man kan føre en parallell argumentasjon for å stille et 
absolutt krav til at produktene også skal være miljømessig trygge. 
Produkter som ikke er miljømessig trygge gir dessuten helseeffekter på 
sikt. Naturvernforbundet mener derfor at en ny kosmetikklov må 
innholde et forbud mot miljøskadelig kosmetikk. Det er viktig at 
loven som nå vedtas faktisk har et innhold som gir de verktøyene som 
trengs for å følge opp formålet med loven. Vi ønsker at den nye loven skal 
brukes til å hjemle kriterier for stoff og stoffblandinger som inngår i 
kosmetiske produkter (som for eksempel til nedbrytbarhet, 
bioakkumulering og giftighet), men loven må samtidig inneholde et 
eksplisitt forbud mot miljøskadelig innhold. Dersom det foreliggende 
tekstforslaget opprettholdes, vil det innbære at formålsparagrafen ikke 
samsvarer med de operative bestemmelsene og at tittelen på § 6, ”Forbud 
mot miljøskadelige kosmetiske produkter”, er misvisende. For at loven 
faktisk skal ” fastlegge de viktigste prinsippene og pliktene vedrørende 
framstilling og omsetting av produktene som loven skal regulere, […] samt 
hjemler for å ivareta viktige hensyn som ikke er ivaretatt i dagens 
lovverk” (s. 19 i høringsnotatet), må lovtekstens § 6 i prinsipp være 
likelydende den i § 5. Det vil si at den foreslått teksten under § 6, må 
erstattes med følgende:

”§ 6. Forbud mot miljøskadelige kosmetiske produkter
Det er forbudt å utvikle, produsere, importere, bearbeide, distribuere, 
eksportere og omsette kosmetiske produkter som kan medføre fare for
skade på miljøet eller som har en eller flere ingredienser som kan medføre 
fare for skade på miljøet.

Departementet kan gi nærmere forskrifter om når kosmetiske produkter 
anses å medføre fare etter første ledd.”
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Grunnlag for reelt forbud i paragraf 6
Ifølge departementets høringsnotat, burde det ikke være noe i veien for å 
inkludere et reelt forbud mot miljøskadelig kosmetikk, i stedet for en 
forbudshjemmel. Det blir flere steder i notatet påpekt at 
Kosmetikkdirektivet er et minimumsdirektiv som åpner for å stille 
strengere, nasjonale krav (s. 18 og 31 i notatet), samt at direktivet som 
må etterleves ikke omfatter miljøhensyn. Det skulle med andre ord være 
fullt mulig å innføre strengere regler knyttet til miljøhensyn, enn de som 
finnes i EU, så lenge utenlandske og norske aktører likebehandles (jamfør 
vurderingen av forslag til § 10 om testing på dyr, s. 31 i høringsnotatet). 
Eksemplet som nevnes under vurderingen av § 11, demonstrerer at det er 
åpning for dette i EØS-avtalen.
 
De varslede endringer i EUs regelverk på kosmetikkområdet, styrker 
begrunnelsen for å formulere § 6 som et reelt forbud. Gjennom å vedta et 
nasjonalt forbud mot miljøskadelig kosmetikk, vil Norge ligge i forkant av 
utviklingen, og samtidig være konsekvent i forhold til annen norsk 
lovgivning på miljøområdet. Dette kan for det første gi en fordel for norsk 
næringsliv som skal konkurrere med kosmetikkprodusenter i EU. Og for 
det andre, vil det innebære at norske myndigheter faktisk gjør det de sier 
de skal gjøre, dvs ”være pådriver for at EU gjennomfører planene om en 
regulering som sikrer at bruk av kosmetiske produkter ikke vil utgjøre 
noen fare for miljøet” (s. 17 i notatet).

Miljømerking av kosmetikk
Naturvernforbundet savner en nærmere redegjørelse for påstanden om at 
det ikke på det nåværende tidspunkt er mulig å innføre nasjonale 
bestemmelser om miljømerking av kosmetikk (punkt 2.10., s. 16). Vi 
tolker ”miljømerking” til å dreie seg om såkalt negativ merking av 
produkter med innhold av skadelige ingredienser. Påstanden om at vi ikke 
kan innføre nasjonale bestemmelser om merking på grunn av 
handelsmessige forhold, er ikke tilstrekkelig begrunnet. At alle 
markedsaktører stilles likt gjennom nasjonale bestemmelser, kan ikke 
regnes som noen næringsmessig handelshindring. Utfra juridiske forhold, 
kan vi heller ikke se at det er noen artikler i kosmetikkdirektivet eller 
bestemmelser i EØS-avtalen som skulle hindre slik merking. Ifølge artikkel 
6, er det bestemte krav til hva som skal oppgis av informasjon, men 
utover dette er det kun uriktige påstander som ikke er tillatt. Merking av 
dokumentert miljøskadelige kosmetikk vil med andre ord ikke gå i mot 
merkekravene i kosmetikkdirektivet. Etter vårt skjønn, kan det heller ikke 
være et brudd på EØS-avtalen, så lenge regelverket ikke virker 
diskriminerende til fordel for nasjonale aktører.
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Videre savner vi en utdyping av hva det i denne forbindelse menes med 
kompenserende tiltak.

Forbud mot produkter med triklosan o.l.
Det er vel og bra at norske myndigheter ser det som et mulig virkemiddel 
å foreta negativ merking, for eksempel av produkter med triklosan, men 
viktigere enn denne type merking, er krav til innhold i produktene (forbud 
mot enkelte stoffer). Det viktigste er at skadelige stoffer ikke inngår i 
produktene i utgangspunktet. Så vidt vi kan skjønne, basert på artikkel 12 
i kosmetikkdirektivet, bør det ikke være noe i veien for at norske 
myndigheter allerede nå kan innføre et midlertidig forbud mot produkter 
som inneholder stoffer som norske myndigheter klassifiserer som 
miljøskadelige, for eksempel triklosan. Den kunnskapen som ligger til 
grunn for klassifiseringen som Norge nylig fikk gjennomslag for i EU, bør 
være tilstrekkelig for å begrunne et slikt midlertidig forbud. Dersom Norge 
nedlegger et slikt forbud, og dermed setter i gang en vurderingsprosess i 
EU, vil det kunne være et viktig ledd i det pådriverarbeidet som norske 
myndigheter ønsker å drive. 

Produksjon, innhold, sammensetning og kvalitet – paragraf 9
Naturvernforbundet mener at det er naturlig å nevne miljøhensyn 
eksplisitt i siste del av departementets vurdering under punkt 3.4.5. (s. 31 
i notatet).

Tilsyn og vedtak – paragraf 17
Naturvernforbundet støtter at det innføres hjemmel til å fastsette, endre 
og oppheve tidsbegrensede forskrifter som er fastsatt av hensyn til Norges 
internasjonale forpliktelser straks uten forutgående høring, og å kunngjøre 
forskrifter på særskilt måte. Videre støtter vi at det gis grunnlag for å 
gjøre unntak fra kravet om høring, når det foreligger eller antas å kunne
foreligge fare for helse- eller miljøskade. 

Dispensasjon – paragraf 20
Naturvernforbundet mener det ikke bør gis dipensasjonshjemmel i den 
nye loven. Vi mener det er uakseptabelt at departementet begrunner en 
slik hjemmel med at det bør gis adgang til dispensasjon fra lovens 
bestemmelser ved eksport til markeder med mindre strenge krav. Slik vi 
forstår det, innebærer det at man er villig til å fire på helse- og miljøkrav 
som i utgangspunktet er godt begrunnet, fordi produktene som inneholder 
skadelige stoffer skal eksporteres og dermed belaste mennesker og natur 
utenfor landets grenser. Naturvernforbundet mener mennesker og miljø 
har samme krav på beskyttelse uansett nasjonalitet. Prinsipielt bør de 
samme reglene gjelde uansett mottaker og bruker av kosmetiske 
produkter.
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Innføring av aktsomhetsplikt
Naturvernforbundet mener loven, i tillegg til de foreslåtte bestemmelsene, 
må inneholde en aktsomhetsplikt, herunder substitusjonsplikt (§3), lik den 
som finnes i Produktkontrolloven. Også på kosmetikkområdet skal det 
være et prinsipp at primæransvaret for at produkter er trygge ligger hos 
virksomhetene.

Vennlig hilsen
Norges Naturvernforbund

Tore Killingland
Generalsekretær
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Referanser

Høringsnotatet:
http://odin.dep.no/filarkiv/223258/Horingsnotat_kosmetikk.pdf

Utkast til loven:
http://odin.dep.no/filarkiv/223260/Utkast_til_loven.pdf

Kosmetikkdirektivet:
http://europa.eu.int/smartapi/cgi/sga_doc?smartapi!celexapi!prod!CELEX
numdoc&lg=EN&numdoc=31976L0768&model=guichett

EØS-avtalen:
http://secretariat.efta.int/Web/EuropeanEconomicArea/EEAAgreement/EE
AAgreement/#_Toc21163282

Produktkontrolloven:
http://www.lovdata.no/all/nl-19760611-079.html

Norsk gjennomslag i EU om klassifisering av kjemiske stoffer:
http://www.sft.no/nyheter/dbafile11293.html
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