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Hvad er Svanemærkede
kosmetiske produkter?
Svanemærkede kosmetiske produkter hører til de mindst miljøbelastende produkter inden for deres kategori, og de opfylder såvel miljømæssige som sundhedsmæssige krav.
Der stilles krav til de brugte kemikaliers klassificering og miljøegenskaber, til
anvendelsen af parfume- og farvestoffer, til emballage samt til produkternes
effektivitet.
Produkterne ledes ud i afløbet efter anvendelse, enten direkte som sæbe, shampoo og tandpasta, eller indirekte ved vask af kroppen, hår eller tøj såsom lotions,
cremer, hårstylingprodukter og sminke. Egenskaber som biologisk nedbrydelighed, bioakkumulerbarhed og giftighed for vandlevende organismer er derfor
væsentlige for alle ingredienser. For shampoo og sæbe gælder dette især tensider,
som er de mængde- og funktionsmæssigt vigtigste stoffer i produkterne.
De kosmetiske produkter kommer i direkte kontakt med kroppen. Derfor bør
de indeholde så få hudirriterende, sensibiliserende, eller på andre måder skadelige ingredienser og forureninger, som muligt. Sundhedskravene fokuserer
på allergi og andre mulige alvorlige effekter. Dette gennem krav til de enkelte
stoffers egenskaber og begrænsning af specifikke stoffer.
Svanemærket kosmetik betyder blandt andet:
l
l

M
 inimalt indhold af miljøfarlige stoffer
S trenge krav til de indgående stoffers nedbrydelighed, giftighed og bio
akkumulerbarhed

l

P
 rodukter til børn skal være parfumefrie

l

R
 educeret anvendelse af emballagematerialer

Hvorfor vælge Svanemærkning?
l

l

l

l

P
 rodukterne skal anvende varemærket Svanen i sin markedsføring. Svane
mærket nyder meget stor anerkendelse og troværdighed inden for Norden.
S vanemærket er en omkostningseffektiv og enkel måde at kommunikere
miljøarbejde og miljøengagement til kunder og leverandører.
M
 iljøspørgsmål er komplekse og det kan tage lang tid at sætte sig ind i
specifikke spørgsmål. Svanemærkningen kan ses som en guide til dette
arbejde.
S vanemærkningen indeholder ikke kun miljøkrav, men også kvalitetskrav eftersom miljø og kvalitet ofte går hånd i hånd. Det betyder, at en
Svanelicens også kan ses som et kvalitetsstempel.

Svanemærkning af Kosmetiske produkter - 2.11   3 (24)

Hvilke kosmetiske produkter kan
Svanemærkes?
Alle kosmetiske produkter, der omfattes af EU’s Kosmetikdirektiv, 76/768/EEG,
med senere tilpasninger (jf. artikel 1), og Kosmetikforordningen 1223/2009/EF
for eksempel hudpleje, hårpleje, dekorativ kosmetik, duft- og hygiejneartikler, kan
Svanemærkes. Produkter til dyr som skal skylles af (rinse-off produkter) (ikke
omfattet af Kosmetikdirektivet/Kosmetikforordningen) kan også Svanemærkes.
Produkter, der omfattes af Biociddirektivet 98/8/EF, kan ikke Svanemærkes.

Hvordan ansøger man?
Ansøgeren skal tage udgangspunkt i ”Regler for nordisk miljømærkning af
produkter” samt miljømærkningskravene i dette dokument.
Hvert krav er markeret med bogstavet K (for krav) samt et nummer.
For at et produkt skal kunne få en Svanelicens, skal alle generelle krav og relevante produktspecifikke krav i dette dokument opfyldes.
Symboler i teksten

For hvert krav er det beskrevet, hvordan kravet skal dokumenteres. Der findes
også forskellige symboler, der anvendes for at lette arbejdet. Symbolerne er:
(

Sendes med
Kravet kontrolleres på stedet

Ansøgning

Ansøgningen sendes til Nordisk Miljømærkning i det land, hvor de kosmetiske
produkter skal sælges, eller hvor firmaet har sin virksomhed, se adresser på
side 2. Ansøgningen består af en ansøgningsblanket og dokumentation, der
viser, at kravene opfyldes (er specificeret i kravene).
Der kan findes yderligere oplysninger og hjælp vedrørende ansøgningen. Gå
ind på det pågældende lands hjemmeside for at få oplysninger.
Salg i det øvrige Norden

Hvis licensen registreres i et andet nordisk land får man mulighed for at
anvende Svanemærket på et større marked. Følgende skal da indsendes til
Nordisk Miljømærkning:
l

A
 nsøgningsblanket til registrering alternativt Nordisk ansøgningsblanket
ved den første ansøgning*

l

K
 opi af licensen

l

K
 opi af etiketten på det aktuelle sprog
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l

l
l

D
 okumentation der viser, at nationale særkrav opfyldes i registreringslandet
(f.eks. systemer for genvinding eller anbefalet fluorindhold i tandpasta).
Eventuelt

markedsføringsmateriale for registreringslandet
Oplysning

om leverandør/distributør i registreringslandet, når dette er en
anden end licensindehaveren

* Hvis ansøgeren allerede på ansøgningstidspunktet angiver, at produktet skal
registreres i andre nordiske lande er det ikke nødvendigt at fremsende yderligere
materiale til registrering (se ovenfor). Så tager Nordisk Miljømærkning sig af at
indsamle og sende ovenstående dokumentation til de respektive lande, hvor produktet skal registreres.
Registreringen er omkostningsfri, men en årsafgift skal betales ifølge de respektive landes afgiftsregler.
Kontrol på stedet

Inden der bevilliges licens kontrollerer Nordisk Miljømærkning normalt på
stedet, at kravene opfyldes. Ved kontrollen skal man kunne fremvise materiale
for beregninger, original til indsendt attest, måleprotokol, indkøbsstatistik og
lignende som støtter kravene.
Omkostninger

Der beregnes en ansøgningsafgift i forbindelse med, at virksomheden søger
licens. Ud over dette beregnes der en årsafgift baseret på omsætningen af de
Svanemærkede produkter.
Spørgsmål

Ved spørgsmål kontaktes Nordisk Miljømærkning, se adresse på side 2.

Hvad kræves der for at blive
Svanemærket?
For at få Svanelicens skal alle generelle krav og relevante produktspecifikke
krav i dette dokument opfyldes.
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1. Miljø- og sundhedskrav
Disse krav gælder alle indgående stoffer, hvis ikke andet angives.
Som indgående stoffer regnes alle stoffer i produktet inklusiv tilsatte additiver i
råvarerne (f.eks. konserveringsmiddel og stabilisatorer), dog ikke forureninger fra
råvareproduktionen. Som forureninger regnes rester fra råvareproduktionen, der
indgår i koncentrationer på a) under 0,01 % (100 ppm) i produkter der skylles
af lige efter brug (rinse-off produkter) og b) under 0,001 % (10 ppm) i andre
produkter (leave-on) for så vidt de ikke er blevet tilsat en råvare bevidst og/eller
med et bestemt formål. Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 %
af råvaren regnes dog som indgående stoffer. Også kendte fraspaltningsprodukter
fra indgående stoffer regnes med som indgående stoffer.
1.1

Generelle krav (gælder alle produkttyper)

Kravet opfyldes?

Alle krav i afsnit 1.1 skal opfyldes, med undtagelse af K8-10, hvor der er differentierede krav henholdsvis for produkter, der skylles af med vand (K8-9),
og øvrige kosmetiske produkter (K10).
K1

Indholdsdeklaration

Ja

Nej

Fuldstændig recept for produktet skal oplyses til Nordisk Miljømærkning.
(

Fuldstændig

recept med oplysninger om de indgående stoffers kemiske
navne, handelsnavne, eventuelt DID-nummer (Detergents Ingredients
Database), INCI-betegnelse (International Nomenclature of Cosmetic
Ingredients), eventuelt CAS-nummer, indgående mængde inklusive og
eksklusive vand samt funktion i produktet. Hvis råvarerne består af flere
stoffer, skal data for samtlige indgående stoffer angives på recepten. Hvis
oplysningerne om råvarernes sammensætning er hemmelige, kan oplysningerne sendes direkte til miljømærkningsorganisationen.

Bilag nr__________

(

Sikkerhedsdatablad

Bilag nr__________

for hver råvare ifølge gældende lovgivning i ansøgningslandet, f.eks. bilag II i REACH (Forordning 1907/2006/EF).

Indgående stoffer

Følgende krav gælder både for de indgående stoffer og for deres kendte nedbrydningsprodukter.
K2

Klassificering af indgående stoffer

Ja

Nej

De stoffer, der indgår i produktet, må ikke være klassificerede ifølge tabel 1:
Tabel 1 Klassificering af indgående stoffer
Klassificering

Faresymboler og R-sæt
ninger ifølge 67/548/EEC1

Fareklasse, farekategori og fareangivelse ifølge 1272/2008/EEC2

Sensibiliserende*

Xn med R42 eller Xi med R43

Resp.sens 1 med H334 eller Skin sens 1 med H317

Kræftfremkaldende Carc med R40, R45 og/eller R49 Carc 1A/1B/2 med H350, H350i og/eller H351
Mutagen

Mut med R46 og/eller R68

Mut 1B/2 med H340 og/eller H341

Reproduktions
skadelig

Repr med R60, R61, R62, R63
og/eller R64

Repr 1A/1B/2 med H360F, H360D, H361f, H361d,
H360FD, H361fd, H360Fd, H360Df, Lact. H362

*Se separate krav for parfumer og enzymer K15 og K21.
1
Direktiv 67/548/EEC indtil den 1. december 2010 og i overgangsperioden 2010-2015.
2
Forordning 1272/2008/EEC fra og med den 1. december 2010.
(
(

Sikkerhedsdatablad

for hver råvare ifølge gældende lovgivning i ansøgningslandet, f.eks. bilag II i REACH (Forordning 1907/2006/EF).
Bilag 3 og 4 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

Bilag nr__________
Bilag nr__________
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K3

Miljøfarlige stoffer

Ja

Nej

Stoffer, som er klassificerede miljøfarlige ifølge forordning 1272/2008/EEC
(fra og med den 1. december 2010) eller direktiv 67/548/EEC (indtil den
1. december 2010 og i overgangsperioden 2010-2015), må indgå i produktet med højst:
100·c H410+10·c H411+cH412 ≤ 2,5 % /
100·cR50/53+10·cR51/53+cR52/53 ≤ 2,5 %
hvor ci er vægtprocentandelen af stoffer med nævnt klassificering i produktet

BHT anses for at være klassificeret som R50/53/H410
Zinkforbindelser (klassificerede R50/53 / H410) må dog indgå med højst
25 % i zinksalve/-creme, som markedsføres for at lindre irriteret hud og
kan i disse tilfælde undtages fra beregningen.
Tensider klassificeret med H411 eller H412, undtages kravet, forudsat de er
let nedbrydelige* og anaerobt nedbrydelige**.
* I henhold til DID-listen. Hvis stoffet icke findes på DID-listen dokumentere i henhold
til testmetode nr. 301 A-F eller nr. 310 i OECD guidelines for testing of chemicals eller
andre tilsvarende testmetoder.
* * I henhold til DID-listen. Hvis stoffet icke findes på DID-listen dokumentere i henhold
til ISO 11734, ECETOC nr 28 (juni 1988) eller tilsvarende testmetoder, hvor der opnås
mindst 60 % nedbrydelighed under anaerobe forhold.
(

Redegørelse

af tensider undtaget fra kravet (mængde, klassificering, nedbrydelighed).

Bilag nr__________

(

Redegørelse

for stoffets miljøfare (akut akvatisk toksicitet, nedbrydelighed
og/eller bioakkumulerende egenskaber), enten i form af sikkerhedsdatablad
(1907/2006/EF / 2001/58/EEC) eller anden dokumentation.

Bilag nr__________

(

Redegørelse

for mængden (vægt-%) af hhv. R50/53, R51/53 og R52/53
eller H410, H411 og H412 i produktet. Hvis data angående stoffets miljøfarlighed (nedbrydelighed, toksicitet og/eller bioakkumulerbarhed) ikke
foreligger, bedømmes stoffet ifølge ’worst case’ (R50/53/H410).

Bilag nr__________

K4

SCCS Opinions

Ja

Nej

Anbefalinger fra EU’s Videnskabelige komité, SCCS Opinions, skal altid
følges. I de tilfælde at disse er i direkte strid med andre krav i dette kriterie
dokument, er det altid det mest restriktive krav, som er gældende.
SCCS’ anbefaling, SCCS/1459/11 on Fragrance Allergens, er undtaget
dette krav, dog kan HICC, chloroatranol og atranol ikke indgå i produktet.
Denne undtagelse er gældende indtil 30. juni 2016.
 CCS Opinions kan læses på http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consuS
mer_safety/opinions/index_en.htm
(

Bilag

3 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

Bilag nr__________

(

Bilag

5 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

Bilag nr__________
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K5

Stoffer, som ikke må indgå i produktet

Ja

Nej

Følgende stoffer må ikke indgå i produktet eller råvaren:
l D4

(oktametylcyklotetrasiloxan, CAS 556-67-2) og D5 (dekametylcyklopentasiloxan, CAS 541-02-6)
l Borater

og perborater
l Nitromoskus

og polycykliske moskusforbindelser
l EDTA

(Ethylenediaminetetraacetic acid) og dets salte (se dog undtagelse
for fast sæbe K22)
l Triclosan

l Parabener

(4-Hydroxibensoesyre og dens salte og estre)
l Stoffer,

som anses for at være (potentielt) hormonforstyrrende ifølge EU’s
rapporter om hormonforstyrrende stoffer (se bilag 2 for definition).
EU’s rapporter om potentielt hormonforstyrrende stoffer kan læses i sin helhed på
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf

Stoffer, som af EU er blevet bedømt til at være PBT (Persistent, bioaccumulable and toxic) eller vPvB (very persistent and very bioaccumulable) (se
http://esis.jrc.ec.europa.eu/index.php?PGM=pbt)
l Mikroplastik*

l 

* Mikroplastik her defineret som uopløselige plastpartikler mindre end 1 mm og som ikke
nedbrydes biologisk ifølge OECD 301 A-F.
Bemærk, at der er national krave vedrørende PFOA, hvor produkter skal sælges/markedsføres. I Norge er PFOA reguleret i ”Forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige
kjemikalier og andre produkter (produktforskriften)”, § 2-32.
(

Recept.

Bilag nr__________

(

Bilag

Bilag nr__________

3 og 4 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

Nanomateriale/-partikler
K6

Nanomateriale/-partikler

Ja

Nej

Nanomateriale/-partikler (uopløselige eller biopersistente og bevidst fremstillede
materialer med en eller flere eksterne dimensioner eller en intern struktur i størrelseordenen 1-100 nm) må ikke indgå. Undantaget fra dette krav er hydrated
silica anvendt som slibemiddel i tandpasta. Hvis dokumentation fra SCCS viser,
at anvendelse af specifikke nanomateriale/-partikler i solbeskyttelsesprodukter
ikke giver anledning til uro for sundheden, kan disse nanomaterialer/partikler
desuden accepteres som solfilter i solbeskyttelsesprodukter.

 et betyder, at nano UV-filtre kun er tilladt, hvis de er anført på bilag VI i kosmetikdirekD
tivet 223/2009/EF.
(

Recept.

Bilag nr__________

(

Bilag

Bilag nr__________

3 og 4 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

Nedbrydelighed og akvatisk toksicitet

Alle produkter skal opfylde K7. Produkter, der skylles af med vand umiddelbart efter brug (f.eks. shampoo, balsam, fast og flydende sæbe, badeskum,
skrubbecreme, håndrens til industrien og rengøringsgel) (A) skal opfylde K8
og K9. Andre kosmetiske produkter (B) skal opfylde K10.
K7

Tensider

Ja

Nej

Alle tensider uanset funktion skal være let aerobt nedbrydelige og anaerobt
nedbrydelige. Dog undtages emulgatorer og blødgøringsmidler kravet om
anaerob nedbrydelighed.

(

(

For tandpasta gælder dog blot, at alle tensider skal være let aerobt nedbrydelige. Tandpasta må ikke indeholde natriumlaurylsulfat (SLS).
Henvisning til DID-listen, version godkendt i januar 2007 eller senere versioner.
For stoffer, der ikke findes på DID-listen, skal parametrene beregnes ud fra vejledningen i DID-listens part B og tilhørende dokumentation præsenteres.
DID-liste: ”Detergent Ingredient Database”-liste, se bilag 2 for nærmere beskrivelse..
For tandpasta: Bilag 3 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

Bilag nr__________

Bilag nr__________
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A) 	Produkter, der skylles af med vand umiddelbart efter brug (f.eks.
shampoo, balsam, fast og flydende sæbe, badeskum, skrubbecreme, håndrens til industrien og rengøringsgel).
K8

aNBO (Aerobic Non-Biodegradable Organics) og anNBO
(Anaerobic Non-Biodegradable Organics)

Ja

Nej

Indholdet af organiske stoffer (se dog separat krav K7 for tensider), som ikke
er let nedbrydelige ifølge bilag 2, må ikke overstige grænseværdierne i tabel
2. Kravet gælder produkter, som ifølge anvendelsesinstrukserne skylles af
med vand lige efter anvendelsen. For flydende sæbe og håndrens til brug i
industrien må man vælge at anvende enten grænseværdien pr. aktivt indhold
eller pr. dosis. Samme enhed skal anvendes i K9.
Tabel 2 Grænseværdier for aNBO og anNBO
Produkttype

aNBO (mg/g AI*)

anNBO (mg/g AI*)

Flydende sæbe, håndrens til industrien, 15
shampoo, brusecreme, balsam, badeskum, rengøringsgel, skrubbecreme

15

Fast sæbe

5

5

aNBO (mg/dosis**) anNBO (mg/dosis**)
Flydende sæbe

2,5

2,5

Flydende håndrens til industrien***

6

6

* Med aktivt indhold(AI) menes mængden (vægt) af alle organiske stoffer, der indgår i
produktet, eksklusive ingrediensernes vandindhold. Skure- eller slibemiddel i håndvaskemidler og skrubbecreme medregnes dog ikke.
*En dosis = et fuldt tryk i hver dispenser/håndpumpe produktet sælges til/med (dog mindst
0,5 g). Hvis produktet ikke sælges til nogen speciel dispenser anvendes en standarddosis
på 0,75 g for skumsæbe, 1,5 g for øvrig flydende sæbe og 4 g for håndrens til industrien.
*** Det skal stå på produktet, at det er beregnet specielt til professionel anvendelse ved
ekstra snavsede hænder, eller lignende.
(

Beregning

af mængden (mg) af aNBO og anNBO/g AI/dosis.

Bilag nr__________

Henvisning til DID-listen, version godkendt i januar 2007 eller senere versioner.
For stoffer, der ikke findes på DID-listen, skal parametrene beregnes ud fra vejledningen i DID-listens part B og tilhørende dokumentation præsenteres.
DID-liste: ”Detergent Ingredient Database”-liste, se bilag 2 for nærmere beskrivelse.

K9

Kritisk fortyndingsvolumen (CDV)

Ja

Nej

Produktets kritiske fortyndingsvolumen (CDV) må ikke overstige grænseværdierne i tabel 3 for CDVkronisk for den relevante produkttype.
Kravet gælder produkter som ifølge anvendelsesinstruktionen skylles af med
vand lige efter anvendelsen. For flydende sæbe må man vælge at bruge
enten grænseværdien pr. aktivt indhold eller pr. dosis. Samme enhed skal
anvendes i K8.
Tabel 3 Grænseværdier til CDV
Produkttype

CDVkronisk (l/g AI*)

Flydende sæbe, håndrens til industrien, shampoo,
balsam, rengøringsgel, skrubbecreme, badeskum

13 000

Fast sæbe

3 000
CDVkronisk (l/dosis**)

Flydende sæbe

3 000

Flydende håndrens til industrien***

8 000
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Beregningen af CDV er baseret på oplysninger om de enkelte stoffers giftighed og nedbrydelighed i vandmiljøet. CDV angives i liter/g AI eller liter/dosis
og beregnes for samtlige stoffer i produktet efter formlen i bilag 8.
* Aktivt indhold (AI)
** En dosis = et fuldt tryk i hvert dispenser/håndpumpe produktet sælges til/med (dog
mindst 0,5 g). Hvis produktet ikke sælges til en speciel dispenser anvendes en standarddosis på 0,75 g for skumsæbe, 1,5 g for øvrig flydende sæbe og 4 g for håndrens til
professionel anvendelse.
*** Det skal stå på produktet, at det er beregnet specielt til professionel anvendelse ved
ekstra snavsede hænder, eller lignende.
(

Beregning

af CDVkronisk for produktet. (Regneark til beregning kan fås fra
Nordisk Miljømærkning).
Henvisning til DID-listen, version godkendt i januar 2007 eller senere versioner.
For stoffer, der ikke findes på DID-listen, skal parametrene beregnes ud fra vejledningen i DID-listens part B og tilhørende dokumentation præsenteres.

Bilag nr__________

DID-liste: ”Detergent Ingredient Database”-liste, se bilag 2 for nærmere beskrivelse.

B)
K10

Andre kosmetiske produkter
Nedbrydelighed og akvatisk toksicitet

Ja

Nej

Sammenlagt mindst 95 vægt-% af de organiske indgående stoffer (UV-filter
i solprodukter og fibermaterialer i vådservietter ikke medregnet) skal være
(se dog separat krav K7 for tensider):
l let

nedbrydelige (OECD 301 A-F) og/eller
l laveste

akvatisk toksicitet EC/LC50 > 10 mg/l og ikke være biotilgængelige
(molvægt > 700 g/mol) og/eller
l laveste

akvatisk toksicitet EC/LC50 > 10 mg/l og ikke være bioakkumulerende (logKow < 4 eller BCF < 500) og/eller
l laveste

akvatisk toksicitet EC/LC50 > 10 mg/l og være potentielt bionedbrydelige (OECD 302 A-C)
(

Beregning

ifølge ovenstående samt henvisning til DID-listen. For stoffer, som
ikke findes på DID-listen, skal der foretages en redegørelse for nedbrydelighed/toksicitet/bioakkumulerbarhed/biotilgængelighed ifølge bilag 2. (Lavest
tilgængelige EC/LC50 værdier skal anvendes).

Bilag nr__________

Farvestoffer
K11

Bioakkumulering

Ja

Nej

Organiske farvestoffer må ikke være bioakkumulerbare ifølge bilag 2 punkt
4 (BCF<500/logKow<4), alternativt skal farven være godkendt til anvendelse
i fødevarer.
(

Angivelse

af en eksperimentelt bestemt BCF-værdi (biokoncentrationsfaktor)
eller logKow-værdi (logaritmisk fordelingskoefficient oktanol/vand), se beskrivelse i bilag 2. Alternativt et E-nummer (tildelt nummer i forbindelse med
godkendelse af fødevarer). Bilag 3 og 4 kan anvendes.

Bilag nr__________

K12

Metaller

Ja

Nej

Barium, bly, kviksølv, cadmium, bismut eller hexavalent krom må hver for
sig ikke findes i farvestoffer i koncentrationer over 10 ppm (0,001 %).
Farvestoffer godkendt til brug i levnedsmidler i henhold til Kommissionens
direktiv 2008/128/EC kan anvendes uden yderligere dokumentation.
(

 ilag 4 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet og/eller specifiB
cationer/analyseresultat af farven.

Bilag nr__________

(

 ngivlese af E-nummer og/eller erklæring fra leverandør af farvestoffet, der
A
bekræfter, at farvestoffet lever op til renhedskriterierne for farvestoffer til
brug i fødevarer i henhold til Kommissionens direktiv 2008/128/EC.

Bilag nr__________
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Parfumer

Krav 14-15 gælder tillige aromastoffer og parfumestoffer i planteekstrakter.
K13

Ja

IFRA

Nej

Parfumer skal tilsættes ifølge IFRAs retningslinjer.
IFRAs (International Fragrance Association) retningslinjer kan læses på www.ifraorg.org/
(

Bilag

3 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

K14

Spædbarns- baby- og børneprodukter

Bilag nr__________

Ja

Nej

Parfumer/parfumestoffer/aromastoffer/parfumestoffer i planteekstrakter må
ikke tilsættes spædbarns- baby- og/eller børneprodukter.
 ed spædbarns- baby- og/eller børneprodukter menes produkter, der markedsføres til
M
eller har ord som spædbarn, baby og/eller børn (<12 år) på etiketten.
Vær opmærksom på de 26 deklarationspligtige parfumestoffer omfattet af dette krav.

Bilag nr__________

(

Bilag

Bilag nr__________

(

Recept.

(

Etiket.

K15

Parfume mængde

3 og 4 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

Bilag nr__________

Et parfumestof/aromastof/parfumestof i planteekstrakter, som er bedømt
til at være sensibiliserende med risikosætninger R43 (H317) og/eller R42
(H334), eller som omfattes af de deklarationspligtige parfumestoffer må
indgå med højst 0,001 % (10 ppm) i leave-on produkter og højst 0,01 %
(100 ppm) i rinse-off produkter.
(
(

5 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet samt parfume
specifikationer.

Bilag nr__________

Bilag

Bilag nr__________

Recept.

Konserveringsmiddel

Disse krav gælder tillige for antibakterielle, desinficerende og mikrobielle stoffer.
K16

Ja

Anvendelse af konserveringsmiddel

Nej

Anvendelse af konserveringsmiddel til andet end konservering af selve produktet er ikke tilladt.
(

Bilag

3 og 4 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

K17

Bioakkumulering

Bilag nr__________

Ja

Nej

Konserveringsmidlet må ikke være bioakkumulerbart ifølge bilag 2 punkt 4
(BCF<500/logKow<4).
(

Angivelse

af BCF-værdi eller logKow-værdi, se beskrivelse i bilag 2. Bilag 3
og 4 kan anvendes.

Bilag nr__________

UV-filter
K18

Ja

UV-filterets funktion

Nej

UV-filter må kun tilsættes leave-on produkter og kun for at beskytte forbrugeren – ikke produktet. Produkter med UV-påstand skal opfylde K38
(Effektivitet, UVA og UVB).
(

Bilag

3 og 4 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

Bilag nr__________
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K19

UV-filterets miljøegenskaber

Ja

Nej

Alle organiske UV-filtre, der indgår i produktet:
l må

ikke være bioakkumulerbare ifølge bilag 2 punkt 4
(BCF<500/logKow<4) eller
l skal have en laveste giftighed med EC/LC
50 > 10,0 mg/l
(

Angiv

en de af nedenstående værdier:
BCF-værdi / logKow-værdi/laveste EC/LC50 værdi (Lavest tilgængelige EC/
LC50 værdier skal anvendes).

Bilag nr__________

Polymerer
K20

Indhold af monomerer

Ja

Nej

Polymerer skal indeholde mindre end 100 ppm monomerer målt på
nyproduceret polymerdispersion, hvis monomeren er klassificeret som
CMR (kræftfremkaldende, mutagen, reproduktionsskadelig), se K2 for
R-sætninger/ fareangivelser, sensibiliserende med R42 og/eller R43 (H334,
H317), miljøfarlige med R50/53 eller R51/53 (H410/H411), eller som er
potentielt hormonforstyrrende (se bilag 2 for definition).
(

Angivelse

af indholdet af restmonomerer i polymeren, som er klassificeret
ifølge kravet ovenfor, samt erklæring fra polymerproducenten om at kravet
opfyldes. F.eks. ved hjælp af specifikationer og/eller analyseresultater.

Bilag nr__________

Enzymer
K21

Ja

Klassificering af enzymer
l

E nzymer skal være indkapslede granulater eller i flydende opløsning.
Enzymer på pulverform må dog anvendes under følgende forudsætninger, at:
l

l

l

l

l

l

Nej

 et færdige produkt er et ikke-støvende produkt (udelukker pulD
ver/pudder formige produkter og lign.)
 anuel håndtering af pulver enzymer skal foregå i et særligt,
M
afskærmet område (f.eks. vejerum eller stinkskab med udsugning).
 er skal være særlige arbejdsinstruktioner vedrørende brug af
D
værnemidler ved manuel håndtering af enzymer samt vedrørende
opsamling og bortskaffelse af evt spild af enzympulver
 lle der håndterer enzymer skal anvende beskyttelsesdragt,
A
handsker, maske med støvfilter (minimum: P31 støvfilter) og
beskyttelsesbriller

E nzympræparater må tilsættes, selv om de indeholder stoffer, der er klassificerede som sensibiliserende med R42 (H334) og/eller R43 (H317).
Enzymer må ikke tilsættes sprayprodukter.

(

E rklæring fra enzymproducent eller oplysninger fra sikkerhedsdatablad/
produktblad vedr. enzymets form. Særligt for enzympulver: Dokumentation
vedr. håndtering af pulverenzymer i produktionen som beskrevet ovenfor.

Bilag nr__________

(

E rklæring fra producent af sprayprodukter om, at enzymer ikke er blevet
tilsat, bilag 3 kan anvendes.

Bilag nr__________

1

Åndedrætsværn med P3 støvfilter beskytter mod de fleste typer sundhedsskadeligt støv. Disse filtre kan beskytte alene
mod faste partikler eller både mod faste partikler og væskeformige aerosoler. Filteret beskytter også mod radioaktivt
støv, bakterier og virus (Ref: Branchearbejdsmiljørådets håndbog for sikkerhedsgruppen bygge og anlæg, 2008).
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1.2

Specifikke krav til udvalgte produkttyper

Kravet opfyldes?

Kravene i dette kapitel gælder kun de nævnte produkttyper. Det skal dog betones,
at samtlige krav i kapitel 1.1 også skal være opfyldt (se dog differentierede krav til
produkter, der skylles af med vand og øvrige kosmetiske produkter, K8-K10).

Fast sæbe
K22

Ja

Indhold af EDTA og fosfonater i fast sæbe

Nej

Etylendiamintetraeddikesyre (EDTA) og dens salte (f.eks. CAS nr 64-02-8)
accepteres i fast sæbe.
Sammenlagt tilsat mængde af EDTA og dens salte samt fosfonater må
maksimalt være 0,6 mg/g AI.
(

Beregning

Bilag nr__________

af mængden (mg) af EDTA og fosfonater/g AI.

Læbeprodukter, tandpasta og mundhygiejneprodukter
K23

Aromastoffer, farvestoffer og konserveringsmiddel

Ja

Nej

Aromastoffer, farver og konserveringsmiddel, som anvendes i disse produkter, skal være godkendt som fødevaretilsætningsstof.
(

Angivelse

af E-nummer og/eller erklæring fra leverandør af aromastoffer, der bekræfter, at aromaen er godkendt til at bruge i fødevarer ifølge
88/388/EF (EU, 1988).

Bilag nr__________

Hårfarver
K24

Hårfarver

Ja

Nej

Lawsone (CAS nr 83-72-7) må ikke indgå i produktet.
Hårfarver, som af SCCS er blevet bedømt til at være sensibiliserende/allergifremkaldende må ikke indgå i produktet, uanset at de ikke er klassificerede med R43 (H317) og/eller R42 (H334).
(

Bilag

3 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

Bilag nr__________
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Hygiejneprodukter, vådservietter
K25

Materiale

Ja

Nej

Materiale i vådservietter skal opfylde mindst et af de følgende krav til relevant fibertype (andre fibertyper kan ikke anvendes):
Viskose, non-woven, polymerer (PE, PP, PET):
Krav til relevant materiale i kapitel 2 i Nordisk Miljømærknings kriterier for
Hygiejneprodukter version 5.0 eller senere. Obs: Kravet omfatter også viskose/non-woven baseret på bambusfiber.
Papir/cellulose:
Materialet skal have licens ifølge, eller opfylde kravene til, Nordisk
Miljømærknings kriterier for tissuepapir version 4.0 eller senere, eller
have licens ifølge EU’s Ecolabel for tissuepapirprodukter vedtaget 2009
(2009/568/EF) eller senere.
Tekstilfibre (for eksempel bomuld, hør, jute, hamp, bambus):
Tekstilfibre som anvendes til Svanemærkede vådservietter, skal have licens
ifølge, eller opfylde kravene til Nordisk Miljømærknings kriterier for tekstiler
version 3.0 eller senere eller EU’s Ecolabel for tekstilprodukter 2009/567/EF
version juli 2009 eller senere.
(

En kopi af licensen fra Nordisk Miljømærkning eller dokumentation
ifølge kriterier for tissuepapir version 4.0 eller senere eller kontrakt fra kompetent organ for EU Ecolabel.

Papir:

Bilag nr__________

En kopi af licensen fra Nordisk Miljømærkning eller dokumentation ifølge kriterier for tekstiler version 3.0 eller senere eller kontrakt fra kompetent organ for EU’s miljømærkning eller dokumentation ifølge kriterier for
EU Ecolabel for Tekstilprodukter 2009/567/EF version juli 2009 eller senere.

Tekstilfibre:

A
 lternativt for viskose, non-woven, polymerer (PE, PP, PET): Dokumentation
ifølge kriterier for hygiejneprodukter version 5.0 eller senere, alternativt en
kopi af licensen fra Nordisk Miljømærkning med information om godkendt
materiale til Svanemærkede hygiejneprodukter.

Rinse-off produkter til dyr
K26

Parfume og farvestoffer i rinse-off produkter til dyr

Ja

Nej

Parfume og farvestoffer må ikke indgå i produkter til dyr som skal skylles af
(rinse-off produkter).
Produkter skal følge EU’s Kosmetikdirektiv, 76/768/EEG, med senere tilpasninger (jf. artikel 1), og Kosmetikforordningen 1223/2009/EF, når det gælder
indgående stoffer og deklaration af indgående stoffer.
(

Etiket.

Bilag nr__________

(

Bilag

Bilag nr__________

3 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.
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2 Krav til emballage

Kravet opfyldes?

Alle krav gælder kun primæremballage (= emballage som er udformet på en
sådan måde, at de udgør en salgsenhed på salgsstedet for den endelige bruger
eller forbrugeren, f.eks. tandpastatube og yderkarton eller 2-pak shampoo og plast
rundt om dem, display eller transportkarton medregnes ikke) inklusive etiket og
informationsblad, men eksklusive trykfarve på etiket og informationsblad.
K27

Ja

Emballage mængde

Nej

Emballagen skal opfylde følgende beregning. Se mere information og regne
eksempel i bilag 8. Mere end to lag emballage tillades ikke. Regneark til
beregning fås fra Nordisk Miljømærkning.

mfi = materialefaktor for materialetype opdelt i følgende 4 grupper af materialer:
mfglas = 0,2
mfpapir/karton = 0,6
mfplastlaminat = 1,1
mfandre materialer = 1,0
Vægtmateriale = vægten af emballagekomponent i (inkl. etiket + infoblad) i gram
rfi = fraktionen af mængden genvundet materiale i forbrugerleddet.
Vægtpumpe = vægten af eventuel doseringspumpe i gram
t = returtal
ln = den naturlige logaritme
Volprodukt = volumen af produktet i ml

For dekorativ kosmetik gælder følgende:
Σ(Vemballage,i+Vikke-genanvendt,i)

≤ 0,80

2* Vprodukt,total

Vemballage,i = vægten af emballagekomponent i
Vikke-genanvendt,i = vægten af ikke-genanvendt materiale i emballagekomponent i (hvis der ikke
er genanvendt materiale i emballagen, er Vikke-genanvendt = Vemballage)
Vprodukt,total = vægten af det endelige produkt (emballage plus indhold)
 emærk: Som dekorativ kosmetik regnes mascara, eyeliner, eyeprimer, øjenbrynliner,
B
øjenskygge, pudder/rouge, concealer, primer, shine, neglelak, læbestift, læbeblyant, lipgloss og tilsvarende produkter.
(

Beskrivelse

(

Vægten

K28

Type af emballage

Bilag nr__________

af emballage.

af primæremballage og produkt samt beregning ifølge ovenstående
(Regneark til beregning fås fra Nordisk Miljømærkning).

Bilag nr__________

Ja

Nej

Alle dele i emballagen skal kunne sorteres hver for sig (papir, karton, plast*,
metal, glas) uden at værktøj skal anvendes. Dele af blandingsmaterialer,
som ikke kan sorteres i ovenstående nævnte kategorier, er ikke tilladt med
undtagelse af pumpedele.
Dette krav gælder ikke trykbeholdere eller dekorativ kosmetik.
*Plastiklaminat accepteres.
(

Materialespecifikation

pumpe, låg, osv.).

inklusive beskrivelse af alle komponenter (kapsel,

Bilag nr__________
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K29

Plastemballage

Ja

Nej

Plastemballage (inklusive etiketter), som indeholder PVC eller plast baseret
på andre typer af halogeneret materiale, må ikke anvendes.
Primæremballage af plast skal være mærket ifølge Kommissionens beslutning
af 28. januar 1997, 97/129/EF (EU, 1997), ISO 11469:2000, DIN 6120, del 2
eller tilsvarende.
Kapsler og pumper samt emballage til dekorativ kosmetik er dog undtaget krav til mærkning.
(

Bilag

6 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

(

Mærkning

kontrolleres ved emballageprøve/vareprøve/billede på emballage/kontrolbesøg.

Bilag nr__________

K30

Metalemballage

Ja

Bilag nr__________

Nej

Metalemballage må kun anvendes i sprayflasker/drivgasflasker til hårstylingprodukter og barberskum.
Smådele af metal, f.eks. dele i en håndpumpe eller forseglingsfolie over
mundingen er tilladt.
Metaldele kan anvendes i dekorativ kosmetik, hvis mængden af metal ikke over
stiger 15% af emballagevægten. Metaldele kan anvendes i dekorativ kosmetik,
hvis den samlede vægt af metaldelene for det enkelte produkt er mindre eller lig
med 15 gram. Spejl er ikke tilladt som del af emballagen.
(

Emballageprøve/vareprøve/billede

på emballage/kontrolleres på stedet.

(

Redegørelse over indholdet af metal i emballagen til dekorativ kosmetik.

Bilag nr__________

K31

Papir, karton eller papemballage

Ja

Bilag nr__________

Nej

Emballagepapir/-karton/-pap må ikke være bleget med klorgas.
(

Bilag

6 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

K32

Doseringsanordning

Bilag nr__________

Ja

Nej

Emballagen skal udformes således at optimal dosering lettes, f.eks. ved at
åbningen ikke er for stor eller at doseringspumpe, dispenser eller lignende
letter korrekt dosering.
Til flydende sæbe må ingen pumpe eller dispenser, der sælges i forbindelse
med produktet, give mere end 2 g sæbe pr. fuldt tryk
For håndrens til professionel anvendelse (der skal stå på produktet, at det
er beregnet specielt til professionel anvendelse ved ekstra snavsede hænder, eller lignende) må ingen pumpe eller dispenser, der sælges i forbindelse
med produktet, give mere end 5 g. pr. fuldt tryk
(

Beskrivelse

af doseringsanordning og vejningsresultat af flydende sæbe/
håndrens pr. fuldt tryk.

Bilag nr__________
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3 Krav til forbrugeroplysning

Kravet opfyldes?

K33

Ja

Indholdsdeklaration

Nej

Der skal være en indholdsdeklaration på produktet i henhold med kosmetikdirektivet 76/768/EEG og/eller kosmetikforordningen 1223/2009/EF.
(

Etiket

eller emballageprøve.

K34

Informationstekst

Bilag nr__________

Ja

Nej

På følgende produkter skal følgende eller tilsvarende informationstekst angives på etiketten: ”Undgå at komme bomuld eller papir med produktet på i
toilettet eller afløbet. Læg det i skraldespanden i stedet”. Et piktogram kan
også accepteres:
l Rengøringsprodukter,

f.eks. rengøringslotion og midler til fjernelse af
øjensminke
l Neglelakfjerner

l Vådservietter

På følgende produkter skal følgende eller tilsvarende informationstekst
angives på etiketten: ”Undgå at komme udløbet/kasseret produkt i toilettet,
afløbet eller skraldespanden. Aflevér det på genbrugsstationen som farligt
affald i stedet.”:
l Neglelak

l Neglelakfjerner

Kontakt Nordisk Miljømærkning for de informationstekster, der gælder for
det aktuelle land.
(

Etiket

eller emballageprøve.

K35

Informationstekst - Solbeskyttelsesprodukter

Bilag nr__________

Ja

Nej

Solbeskyttelsesprodukter skal være forsynet med en vejledende dosering
og have følgende eller tilsvarende informationstekst på etiketten (ifølge
2006/647/EF, EU, 2006):
l ”Den

mest effektive beskyttelse mod solens stråler er at holde sig i skyggen eller være iklædt tøj.”
l ”Det

er vigtigt, at den anbefalede dosering følges, ellers opnår man ikke
den forventede beskyttelse.”
l ”Påfør

cremen ofte så du er beskyttet hele tiden, især når du sveder eller
når du har badet og tørret dig.”
Kontakt Nordisk Miljømærkning for de informationstekster, der gælder for
det aktuelle land.
Mærkning af solbeskyttelsesprodukter med SPF-faktor skal følge
Kommissionens anbefaling af 22. september 2006 (EU, 2006), og følgende
deklaration skal angives på produktet:
l Solbeskyttelsesfaktor

6 og 10: Lav beskyttelse
l Solbeskyttelsesfaktor

15, 20 og 25: Medium beskyttelse
l Solbeskyttelsesfaktor

30 og 50: Høj beskyttelse
l Solbeskyttelsesfaktor

50+: Meget høj beskyttelse
(

Etiket

eller emballageprøve.

Bilag nr__________
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K36

Markedsføringspåstande/product claims

Hvis det på produktet angives, at der indgår økologiske stoffer, skal det
tydeligt fremgå, hvor stor andel, i vægtprocent, af de sammenlagte indgående stoffer, som er certificeret som økologiske. Det skal tillige angives efter
hvilket system, råvaren er certificeret.

Ja

Nej

Der angives for eksempel med følgende tekst: ”Indhold af økologiske indgående stoffer i produktet: x %” eller med angivelsen af % indholdet i parentes i INCI-listen.
Det præcise indhold kan angives, alternativt kan intervaller i tabel 4 anvendes.
Kun hvis der er dokumentation for, at de indgående stoffer er økologiske,
kan disse påstande anvendes til produktet.
Tabel 4
Faktisk indhold (%) Interval som kan anvendes (%)

(

<0,1

<0,1

0.1-1

<1

1-5

<5

5-10

<10

10-15

<15

15-20

<20

20-25

<25

25-50

<50

50-75

<75

75-100

>75

Etiket

samt certifikat for de økologiske ingredienser.

Bilag nr__________
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4 Krav til effektivitet/kvalitet

Kravet opfyldes?

K37

Ja

Effektivitet/kvalitet

Nej

Produktet skal have en tilfredsstillende effektivitet/kvalitet. Dette kan belyses via en test i overensstemmelse med bilag 8. Testen skal som minimum
indeholde testning af de egenskaber som produktet markedsføres med,
jf. bilag 8 for en vejledning til, hvad der skal indgå i testrapporten som
dokumentation af effektivitet/kvalitet. Hvis der findes en anerkendt test
(se f.eks. K38 for solbeskyttelsesprodukter), skal denne anvendes. For de
øvrige produkter kan en test være ansøgerens interne kvalitetstest, en forbrugertest med mindst 10 uafhængige testpersoner eller en test, hvor man
sammenligner med et ligeværdigt produkt, for eksempel en triangeltest.
Cosmetics Europes (former Colipa) retningslinjer for Efficacy Evaluation of
Cosmetic Products skal følges. For øvrige testrapporter skal de angivne punkter i bilag 8 indgå.
(

Beskrivelse

af testen i overensstemmelse med bilag 8. Hvis en forbrugertest
anvendes, skal en kopi af de udfyldte og underskrevne testrapporter sendes ind. Desuden skal en rapport, der beskriver hvilke og hvor mange, der
er blevet udspurgt samt en sammenfatning af resultaterne vedlægges.

(

Bilag

3 eller tilsvarende erklæring udfyldt og underskrevet.

Bilag nr__________

Bilag nr__________

Særlige krav til solbeskyttelsesprodukter
K38

Effektivitet, UVA og UVB

Ja

Nej

For solbeskyttelsesprodukter skal det dokumenteres, at Kommissionens
anbefaling af 22. september 2006 efterleves med hensyn til effektiv beskyttelse mod både UVB og UVA.
(

Beskrivelse

af testen samt testresultat.

Bilag nr__________

Særlige krav til tandpasta
K39

Effektivitet, fluor

Ja

Nej

Tandpasta skal indeholde fluor ifølge de nationale anbefalinger for fluor
indhold. Hvis tandpastaen er fluorfri eller har et lavere fluorindhold end
anbefalet, skal der være bevis for at effekten alligevel svarer til en normal
fluortandpastas effekt. Dette dokumenteres ved videnskabelige publikationer,
anbefaling af ekspert (tandlæge) og in-vivo test.
(

Recept

eller kopi af publikationer, anbefalinger og testresultat ifølge ovenstående.

Bilag nr__________
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5 Kvalitets- og myndighedskrav

Kravet opfyldes?

For at sikre at Svanens krav opfyldes skal følgende rutiner være implementerede.
Hvis producenten af et kosmetisk produkt har et certificeret miljøstyringssystem
ifølge ISO 14 001 eller EMAS, hvor følgende rutiner er implementerede, er det
tilstrækkeligt, at en revisor fra et akkrediteret certificeringsorgan bekræfter, at
kvalitets- og myndighedskravene er blevet implementeret.
K40

Love og forordninger

Ja

Nej

Ja

Nej

Licensindehaveren skal sikre, at relevante gældende love og bestemmelser følges på samtlige produktionssteder for det Svanemærkede
produkt. Herunder sikkerhed, arbejdsmiljø, miljølovgivning og anlægsspecifikke vilkår/koncessioner.
Ingen dokumentation krævet, men Nordisk Miljømærkning kan inddrage
licensen, hvis kravet ikke opfyldes.
K41

Ansvarlig for Svanen

Der skal findes en person på virksomheden, der er ansvarlig for at Svanens krav
opfyldes samt en kontaktperson, der har forbindelse til Nordisk Miljømærkning.
(

Organisationsstruktur,

K42

Dokumentation

der viser de ansvarlige for ovenstående.

Bilag nr__________
Ja

Nej

Ja

Nej

Licenshaveren skal kunne fremvise en kopi af ansøgningen samt fakta- og
beregningsmateriale (inklusive testrapporter, dokumenter fra underleverandører og lignende) for den dokumentation, som sendes ind i forbindelse
med ansøgningen.
Kontrolleres på stedet.
K43

Det kosmetiske produkts kvalitet

Licenshaveren skal garantere, at kvaliteten af det Svanemærkede kosmetiske produkt ikke forringes i løbet af licensens gyldighedstid.
(

Rutiner for at

udarbejde og ved behov varetage reklamationer/klager
angående kvaliteten på de Svanemærkede kosmetiske produkter.

Bilag nr__________

K44

Planlagte ændringer

Ja

Nej

Planlagte produktmæssige og markedsmæssige ændringer, der påvirker
Svanens krav, skal skriftligt meddeles Nordisk Miljømærkning.
(

Rutiner,

der viser hvordan planlagte produktmæssige og markedsmæssige
ændringer håndteres.

Bilag nr__________

K45

Uforudsete afvigelser

Ja

Nej

Uforudsete afvigelser, som påvirker Svanens krav, skal skriftligt rapporteres
til Nordisk Miljømærkning samt journaliseres.
(

Rutiner,

der viser, hvordan uforudsete afvigelser håndteres.

K46

Sporbarhed

Bilag nr__________

Ja

Nej

Licensindehaveren skal kunne spore de Svanemærkede kosmetiske produkter i produktionen.
(

Beskrivelse/rutiner for hvordan

kravet opfyldes.

Bilag nr__________
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6 Retursystem og markedsføring

Kravet opfyldes?

K47

Ja

Retursystem

Nej

Relevante nationale regler, love og/eller brancheaftaler vedrørende retursystem for produkter og emballage skal overholdes i de nordiske lande,
hvor det Svanemærkede kosmetiske produkt markedsføres. I Finland kan
dette dokumenteres ved at bevise medlemskab i PYR, i Sverige skal det
dokumenteres ved REPA, og i Norge skal det dokumenteres ved Grønt
Punkt. I Danmark er der ikke i dag en tilsvarende organisation.
(

Eventuel

erklæring fra ansøgeren om eksisterende aftaler om genvinding/
varetagelse eller anden dokumentation, der viser, at kravet opfyldes. Se
også bilag 3.

K48

Markedsføring

Bilag nr__________

Kravet er fjernet efter beslutning af Foreningens bestyrelse den
17. november 2014.

Markedsføring
Miljømærket Svanen er et varemærke, som er meget kendt og har stor troværdighed inden for Norden. Det Svanemærkede kosmetiske produkt må markedsføres med Svanemærket så længe licensen er gyldig.
Mærket skal placeres således, at der ikke opstår tvivl om, hvad mærkningen gælder
og således, at det fremgår, at det er det kosmetiske produkt, som er miljømærket.
Mere om markedsføring kan læses i ”Regler for nordisk miljømærkning af
produkter” 22. juni 2011 eller senere versioner.

Svanemærkets udformning
Svanemærket har følgende udformning:

licensnummer
Hver licens får et unikt 8 cifret licensnummer, som skal anvendes sammen
med mærket.
Mere om mærkets udformning kan læses i ”Regler for nordisk miljømærkning
af produkter” 22. juni 2011 eller senere versioner.
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Efterkontrol
Nordisk Miljømærkning kan kontrollere, at Svanemærkede kosmetiske produkter
opfylder Svanens krav, også efter at licensen er blevet bevilget. Det kan f.eks. ske
ved besøg på stedet eller stikprøvekontrol.
Viser det sig, at et Svanemærket kosmetisk produkt ikke opfylder kravene, kan
licensen inddrages.
Der kan også tages stikprøver i handlen, som analyseres af et uafhængigt laboratorium. Opfyldes kravene ikke, kan Nordisk Miljømærkning kræve, at licens
indehaveren betaler analyseomkostningerne.

Hvor længe gælder licensen?
Nordisk Miljømærkning fastsatte kriterier for kosmetiske produkter den 12.
oktober 2010, og de gælder til og med den 31. december 2014.
På sekretariatsledermødet den 16. februar 2011 blev det vedtaget at ændre på
kraven K6 Nanomateriale/-partikler og K21 Klassificering af enzymer. Den
nye version hedder 2.1.
På sekretariatsledermøde den 13. september 2011 blev det vedtaget at ændre
på krav K7 Tensider. Den nye version af kriterierne hedder 2.2.
På Nordisk Miljømærkenævnsmøde den 15. december 2011 blev der vedtaget
ændringer på krav K25 Materiale (i vådservietter), K26 Produkter til dyr, K27
Emballagemængde, K28 Type af emballage, K29 Plastemballage og K30 Metal
emballage. Ændringen af K25 var en justering af dokumentationskravet for at
gøre det mere letlæseligt. Ændringen af K26 var at tillade alle rinse-off produkter til dyr at søge licens til miljømærkning. Ændringerne af K27-K30 var for at
give mulighed for dekorativ kosmetik at søge licens til miljømærkning. Den nye
kriterieversion er version 2.3.
På sekretariatsledermøde den 10. maj 2012 blev det vedtaget at ændre på krav
K12 Metaller og K27 Emballagemængde. Ændringen af K12 betyder, at der
ikke kræves yderligere dokumentation for farvestoffer, der lever op til renhedskriterier for farver til brug i fødevarer. Ændringen af K27 tilgodeser brugen
af genanvendt materiale i emballagen for dekorativ kosmetik på samme måde
som for øvrige produkter. Den nye version af kriterierne hedder 2.4.
På Nordisk Miljømærkningsnævns møde den 12. december 2012 blev det
besluttet om en ændring i K3. Den nye version af kriterierne hedder 2.5.
På sekretariatsledermøde den 8. februar 2013 blev det vedtaget at justere
på krav K4 SCCS Opinions. Justering af K4 betyder, at SCCS Opinion om
parfumeallergener bliver undtaget kravet med undtagelse af udelukkelse af
specifikke enkeltstoffer. Den nye version af kriterierne hedder 2.6.
På sekretariatsledermøde den 25. september 2013 blev det vedtaget at ændre
krav K37 ved at gøre det muligt at indsende testrapporter, som ikke følger
Cosmetics Europe’s guidelines (fd Colipa). For at sikre en god kvalitet i testrapporterne er der tilført et nyt bilag som informerer om, hvad der skal medtages
i testen (bilag 8). På samme møde blev det endvidere besluttet at justere krav
K30 vedrørende metalemballage med et tillæg om, at emballage til dekorativ
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kosmetik kan indeholde op til 15 gram metaldele. Den nye version hedder 2.7
og er gyldig til den 30. juni 2016.
På Nordisk Miljømærkningsnævns møde den 11. december 2013 blev det vedtaget at mikroplastik indsættes på listen over stoffer, som ikke må indgå i krav 5
(K5). Den nye version af kriterierne hedder 2.8.
På sekretariatsledermøde den 19 februar 2014 blev det besluttet, at krav K14
skulle justeres for at tydliggøre, at parfymestoffer ikke må tilsættes i spædbørns-, baby- og børenprodukter. Samtidig blev bilag 8 opdateret vedrørende
hvordan producenten kan dokumentere claims så som mild/skånsom. Den
nye version af kriterierne hedder 2.9.
Nordisk Kriteriegruppe besluttede den 14.april 2015 at forlænge kriteriernes
gyldighedstid med 12 måneder. Den 17. november 2014 besluttede Foreningens
bestyrelse at fjerne K48 Markedsføring. Den nye versionen hedder 2.10 og er
gyldig til den 30. juni 2017.
Den 4. juni 2015 blev det gjort en redaktionel ændring i K6 Nanomateriale/partikler.
Nordisk Kriteriegruppe besluttede per capsulam den 9. september 2015 at K3
justeres så tensider i alle produkter er undtaget fra kravet. Den nye version
hedder 2.11.
Miljømærkningslicensen gælder så længe kriterierne opfyldes og indtil disse kriterier udløber. Kriterierne kan forlænges eller justeres, i sådanne tilfælde forlænges
licensen automatisk, og licensindehaveren får meddelelse herom.
Senest 1 år før kriterierne udløber, meddeles det, hvilke kriterier der skal gælde
efter kriteriernes sidste gyldighedsdato. Licensindehaveren tilbydes da mulighed
for at forny licensen.
Hvis følgende lister og dokumenter, som der henvises til i dette dokument
(SCCS opinions, K4 samt K24 og hormonforstyrrende stoffer, K5), ændres i
løbet af licensens gyldighedstid, får man som standard en overgangsperiode
på 3 måneder fra offentliggørelsen af de nye lister for at kunne foretage de
ændringer/omformuleringer, der kræves for at produktet skal opfylde alle krav
igen. Nordisk Miljømærkning kan træffe beslutning om en anden længde på
overgangsperioden og skal, hvis dette sker, informere alle licensindehavere og
ansøgere om dette. Det bør tages i betragtning, at det altid er licensindehaveren,
der er ansvarlig for, at produktet opfylder kravene.

Nye kriterier
I kommende kriterier vil bl.a. følgende områder blive evalueret:
l F
 ornybare

råvarer og bæredygtighed, mulighed for at stille obligatoriske
krav – herunder certificerede råvarer og økologiske råvarer

l G
 rænse/procentværdier

for nedbrydelige stoffer og CDV samt opdeling
mellem nedbrydeligheds-/toksicitetskravene

l E
 mballagekravene/metalemballage
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Bilag 1	Markedsføring af Svanemærkede
kosmetiske produkter
www.nordic-ecolabel.org

Bilaget er fjernet efter beslutning af Foreningens bestyrelse den 17. november
2014.
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Bilag 2	Testmetoder for og dokumentation
af miljøegenskaber
1

Krav til analyselaboratoriet

Analyselaboratoriet skal opfylde de generelle krav ifølge standarden EN ISO
17025 eller være et officielt GLP-godkendt (Good Laboratory Practice) analyse
laboratorium.
Ansøgerens analyselaboratorium/måling kan godkendes med henblik på at
gennemføre analyser og målinger hvis:
l

l

l

2

m
 yndighederne overvåger prøvetagnings- og analyseringsprocessen, eller
hvis
p
 roducenten har et kvalitetssystem hvor prøvetagning og analyser indgår,
og som er certificeret ifølge ISO 9001 eller ISO 9002, eller hvis
p
 roducenten kan vise, at der er overensstemmelse mellem en førstegangs
test udført som en paralleltest mellem en uafhængig testinstitution og
producentens eget laboratorium samt at producenten tager prøver ifølge
en fastsat prøvetagningsplan.
Økotoksikologiske testmetoder

Internationale testmetoder (OECD Guidelines for Testing of Chemicals,
ISBN 92-64-1222144) eller tilsvarende metoder skal anvendes til dokumentation. Hvis der anvendes ligeværdige metoder, skal disse bedømmes af en uafhængig instans for at sikre, at resultaterne er ligeværdige. De relevante testmetoder, som skal anvendes, angives nedenfor. Metoderne kan findes på: http://
puck.sourceoecd.org/vl=31948566/cl=20/nw=1/rpsv/periodical/p15_about.
htm?jnlissn=1607310x
3

Akut/kronisk akvatisk toksicitet

Til akut akvatisk toksicitet anvendes testmetode nr. 201, 202 og 203* i OECD
guideline for testing of chemicals (ISBN 92-64-1222144) eller tilsvarende testmetoder.
Til kronisk akvatisk toksicitet anvendes testmetode nr. 210*, 211, 215*, 229* i
OECD’s guidelines for testing of chemicals eller tilsvarende testmetoder.
*Kommissionen har forbudt dyretest af ingredienser til kosmetiske produkter fra marts 2009. For
at bestemme akvatisk toksicitet gælder forbuddet dog kun test med fisk (invertebrater indgår ikke).
Således skal OECD test guideline nr. 203 (akut toksicitet – fisk), 210, 215 og 229 (kronisk toksicitet
– fisk) til dokumentation af akut/kronisk toksicitet fremover ikke kunne anvendes. Resultater af akut/
kronisk toksicitetstest med fisk, som er gennemført før marts 2009, kan dog stadig anvendes.
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4

Bioakkumulering

Hvis et stof er blevet testet for bioakkumulerbarhed i fisk ifølge OECD 305
A-E og den højeste målte biokoncentrationsfaktor (BCF)* er ≥500, anses stoffet for at være bioakkumulerbart. Hvis en eksperimentelt bestemt BCF-værdi
ikke foreligger, anses et stof for at være bioakkumulerbart, hvis stoffets logKow
≥ 4,0 ifølge testmetode nr. 107, 117 eller 123 i OECD guidelines for testing
of chemicals (ISBN 92-64-1222144) eller tilsvarende, for så vidt ikke andet er
blevet påvist. Hvis den højeste målte BCF < 500 anses stoffet ikke for at være
bioakkumulerbart, selv om logKow ≥ 4,0. Hvis den højeste målte BCF ≥ 500
anses stoffet for at være bioakkumulerbart, selv om logKow < 4,0.
OECDs testmetode nr. 107 er ikke anvendelig for overfladeaktive stoffer, som
har både fedt- og vandopløsende egenskaber. Baseret på dagens viden, må det
vises med en høj grad af sikkerhed for sådanne stoffer, at de og deres nedbrydningsprodukter ikke udgør nogen fare for vandlevende organismer i et
længere tidsperspektiv.
Computermodeller (så som BIOWIN) accepteres, men hvis resultaterne af
modelberegningerne ligger i nærheden af grænseværdierne, eller hvis Nordisk
Miljømærkning har modsigende data, kan mere sikker information kræves.
*Kommissionen har forbudt dyretest af ingredienser til kosmetiske produkter fra marts 2009.
Således skal OECD test guideline nr. 305 (biokoncentrationsfaktor) til dokumentation af bioakkumulering fremover ikke kunne anvendes. Resultater af test, som er gennemført før marts 2009, kan
dog stadig anvendes.

5

Aerob nedbrydelighed

Til vurdering af let biologisk nedbrydelighed anvendes testmetode nr. 301 (A til
F) eller 310 i OECD guidelines for testing of chemicals (ISBN 92-64-1222144).
Andre videnskabeligt accepterede testmetoder kan også anvendes. Testresultater
fra sådanne metoder skal i sådanne tilfælde evalueres af en uafhængig instans.
6

Anaerob nedbrydelighed

Til vurdering af anaerob nedbrydelighed anvendes ISO 11734, OECD 311,
ECOTOC nr. 28 (juni 1988) eller ligeværdige testmetoder. For at et stof skal
betragtes som anaerobt nedbrydeligt er kravet minimum 60 % nedbrydelighed
under anaerobe forhold i løbet af 56 dage (ECETOC nr. 28, juni 1988), 60
dage (ISO 11734) og 60 dage (OECD 311).
Stoffer, som ikke er tensider, og som ikke findes i DID-listen, kan undtages fra
krav om anaerob nedbrydelighed, hvis de ikke er giftige for vandlevende organismer (EC/LC50 > 10 mg/l), og er let aerobt nedbrydelige og samtidig enten:
l

h
 ar lav adsorption (A < 25 %) eller

l

h
 ar høj desorption (D > 25 %) eller

l

i kke er bioakkumulerbare

Til fastsættelse af adsorption/desorption anvendes metode 106 i OECD
Guidelines eller ISO CD 18749 ”Water quality – Adsorption of substances on
activated sludge” For bioakkumulering se punkt 4 ovenfor.
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7

Potentiel nedbrydelighed

For potentiel (inherent) nedbrydelighed anvendes testmetode nr. 302 (A til C) i
OECD guidelines for testing of chemicals (ISBN 92-64-1222144). For at et indgående stof skal betragtes som potentielt nedbrydeligt skal det i testen opnå mindst
70 % mineralisering (> 70 % BOD/ DOC/COD reduktion) efter 28 dage.
Andre videnskabeligt accepterede testmetoder kan også anvendes. Testresultaterne
fra sådanne metoder skal i så fald evalueres af en uafhængig instans.
8

(Potentielt) hormonforstyrrende stoffer

Et (potentielt) hormonforstyrrende stof er et eksogent stof eller blanding
af stoffer, der ændrer på funktionen(er) i det hormonale system og således
forårsager alvorlige sundhedseffekter hos en upåvirket organisme, dets afkom
eller population.
Nordisk Miljømærkning regner med alle stoffer, der i EU anses for at være
(potentielt) hormonforstyrrende (kategorier 1, 2 og 3b: ‘Category 1 - evidence
of endocrine disrupting activity in at least one species using intact animals’;
‘Category 2 - at least some in vitro evidence of biological activity related to
endocrine disruption’; ‘Category 3b - no data available’). Hvis der sker ændringer i EU’s lister, er det de senest opdaterede rapporter, som gælder. De seneste
rapporter kan hentes fra http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf og Access database hvor alle evaluerede substanser er listede, kan downloades på http://ec.europa.eu/environment/chemicals/
endocrine/strategy/index_en.htm.
9

DID-listen

DID-listen er en fælles liste for EU’s miljømærkning og Nordisk Miljømærkning.
Listen er udarbejdet i samarbejde med interessenter fra både forbruger- og miljøorganisationer og industrien og indeholder information om giftighed og nedbrydelighed for en række stoffer, der kan tænkes blive brugt i produkter inden for
det kemisk/tekniske område. De stoffer, som er optaget på DID-listen, er ikke et
udtryk for de stoffer, der findes i miljømærkede produkter.
DID-listen kan ikke anvendes til dokumentation af toksicitet for de enkelte
stoffer i forbindelse med klassificeringsreglerne. Her skal oplysninger fra sikkerhedsdatablade, lit¬teraturen eller råvareproducenten anvendes.
Den separate DID-liste kan rekvireres hos miljømærkningsorganisationen
eller via de respektive landes websider, se side 2. Den findes også på hjemmesiden for EU’s miljømærkning http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/
ecolabelled_products/categories/did_list_en.htm
Hvis et stof ikke findes på DID-listen, skal en metode på DID-listens del B
anvendes: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/ecolabelled_products/
categories/pdf/did_list/didlist_part_b_sv.pdf
For disse kriterier gælder DID-listen, som er fastsat i januar 2007 eller senere
versioner.
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Bilag 3	Erklæring fra producent
af kosmetisk produkt
Anvendes i forbindelse med ansøgning om licens for Svanemærkning af
kosmetiske produkter.

www.nordic-ecolabel.org

Produktets navn: _______________________________________________
Produkttype: __________________________________________________
Som indgående stoffer regnes alle stoffer i produktet inklusiv tilsatte additiver i råvarerne (f.eks.
konserveringsmiddel og stabilisatorer), dog ikke forureninger fra råvareproduktionen. Som
forureninger regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i koncentrationer på a) under 0,01 %
(100 ppm) i produkter der skylles af lige efter brug (rinse-off produkter) og b) under 0,001 % (10
ppm) i andre produkter (leave-on) for så vidt de ikke er blevet tilsat en råvare bevidst og/eller med
et bestemt formål. Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 % af råvaren regnes
dog som indgående stoffer. Også kendte fraspaltningsprodukter fra indgående stoffer regnes med
som indgående stoffer.

Er produktet tilsat stoffer, som er klassificerede som kræftfremkaldende, mutagene,
reproduktionsskadelige eller sensibiliserende med R42 og/eller R43 (H334 og/eller
H317)?

Ja

Nej

Indeholder produktet D4 (oktametylcyklotetrasiloxan, CAS 556-67-2) eller D5 (dekametylcyklopentasiloxan, CAS 541-02-6)?

Ja

Nej

Indeholder produktet borat eller perborat?

Ja

Nej

Indeholder produktet nitromoskus eller polycykliske moskusforbindelser?

Ja

Nej

Indeholder produktet triclosan?

Ja

Nej

Indeholder produktet EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) og dets salte?

Ja

Nej

Indeholder produktet parabener (4-Hydroxibensoesyra) og dens salte og estre?

Ja

Nej

Indeholder produktet stoffer, der anses for at være potentielt hormonforstyrrende
ifølge EU’s rapporter om hormonforstyrrende stoffer (se bilag 2 for definitionen og
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf)?

Ja

Nej

Indeholder produktet mikroplastik (mikroplastik her defineret som uopløslige plastpartikler mindre end 1 mm og som ikke nedbrydes biologisk ifølge OECD 301 A-F)?

Ja

Nej

Indeholder produktet stoffer, der af EU er blevet bedømt til at være PBT (Persistent,
bioaccumulable and toxic) eller vPvB (very persistent and very bioaccumulable)?

Ja

Nej

Indeholder produktet nanopartikler/materialer (bortset fra hydrated silica i tandpasta)?

Ja

Nej

Indeholder produktet farvestoffer?

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, indeholder parfumen stoffer, der er bedømt til at være sensibiliserende med risikosætninger R43 (H317) og/eller R42 (H334), eller som
omfattes af de deklarationspligtige parfumestoffer?		

Ja

Nej

Hvis ja, er parfume blevet tilsat i henhold med IFRAs retningslinjer?

Ja

Nej

Hvis ja, markedsføres produktet til spædbarn- baby- og/eller børn?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, angiv E-nummer, BCF- eller logKow-værdi: ___________________
Indeholder produktet parfumer (inkl. aroma og parfumestoffer i planteekstrakt)?

Indeholder produktet konserveringsmiddel?
Hvis ja, er konserveringsmidlet kun tilsat for at beskytte produktet?
Hvis ja, angiv BCF- eller logKow-værdi: ___________________
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Indeholder produktet UV-filter?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ved sprayprodukter: Er produktet tilsat enzymer?

Ja

Nej

Ved tandpasta: Indeholder produktet SLS?

Ja

Nej

Ved hårfarve: Indeholder produktet Lawsone (CAS nr. 83-72-7)?

Ja

Nej

Ved hårfarve: Indeholder produktet hårfarver, som SCCS har bedømt til at være
sensibiliserende/allergifremkaldende og ikke må indgå i produktet? (selv om de ikke
er klassificeret R43 (H317) og/eller R42 (H334))

Ja

Nej

Ved shampoo til dyr: Indeholder produktet farvestoffer og/eller parfume?

Ja

Nej

Er SCCSs evalueringer blevet fulgt?

Ja

Nej

Ved solbeskyttelsesprodukter: Følger mærkning af SPF-faktor Kommissionens anbefaling af 22. september 2006?

Ja

Nej

Er Colipas retningslinjer for Efficacy Evaluation of Cosmetic Products blevet fulgt?

Ja

Nej

Er relevante nationale regler, love og/eller brancheaftaler vedrørende retursystem for produkter og emballage blevet overholdt i de nordiske lande, hvor de
Svanemærkede kosmetiske produkter markedsføres?
Finland (f.eks. PYR)
Sverige (REPA)
Norge (Grønt punkt)

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, er UV-filter kun blevet tilsat for at beskytte forbrugeren?

Hvis ja til et eller flere af punkter ovenfor, forklar hvorfor og angiv koncentration: __
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Vi bekræfter, at ovenstående erklæringer er afgivet efter bedste overbevisning og
efter den viden, der haves på dette tidspunkt, baseret på test og/eller erklæringer
fra råvareproducenter/-leverandører. Der tages forbehold for udvikling og ny
viden. Skulle sådan ny viden opstå, er underskriveren forpligtiget til at indsende
en opdateret erklæring til Nordisk Miljømærkning.
Vi bekræfter hermed, at det kosmetiske produkt overholder EU’s
Kosmetikdirektiv/forordning. En sikkerhedsbedømmelse af produktet foreligger og er underskrevet af den behørige sikkerhedsansvarlige.

Dato:					

Virksomhedsnavn:

Den ansvarliges underskrift

Navn med blokbogstaver		

E-mail/telefonnummer
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Bilag 4

Erklæring fra råvareproducent

Anvendes i forbindelse med en ansøgning om licens for Svanemærkning af
kosmetiske produkter.

www.nordic-ecolabel.org

Råvarens navn: ________________________________________________
Råvarens funktion: _____________________________________________
Som indgående stoffer regnes alle stoffer i produktet inklusiv tilsatte additiver i råvarerne (f.eks. konserveringsmiddel og stabilisatorer), dog ikke forureninger fra råvareproduktionen. Som forureninger
regnes rester fra råvareproduktionen, der indgår i koncentrationer på a) under 0,01 % (100 ppm) i
produkter der skylles af lige efter brug (rinse-off produkter) og b) under 0,001 % (10 ppm) i andre produkter (leave-on) for så vidt de ikke er blevet tilsat en råvare bevidst og/eller med et bestemt formål.
Forureninger på råvareniveau i koncentrationer over 1,0 % af råvaren regnes dog som indgående
stoffer. Også kendte fraspaltningsprodukter fra indgående stoffer regnes med som indgående stoffer.
I denne erklæring skaldet angives, om nogen af nedenstående stoffer/klassificeringer indgår i
råvare uanset om det er som forurening eller ej, og uanset mængde.
Erklæringen afgives efter bedste overbevisning og efter den viden, der haves på dette tidspunkt. Der
tages forbehold for udvikling og ny viden. Skulle sådan ny viden opstå, er underskriveren forpligtiget
til at indsende en opdateret erklæring til Nordisk Miljømærkning.

Er råvaren tilsat stoffer, som er klassificerede som kræftfremkaldende, mutagene,
reproduktionsskadelige eller sensibiliserende med R42 og/eller R43 (H334 og/eller
H317)? (Separat erklæring om sensibiliserende parfumer findes senere og skal ikke
omfattes af denne erklæring)

Ja

Nej

Indeholder råvaren stoffer, der er klassificeret miljøfarlige med R50/53, R51/53 og/
eller R52/53 (H410, H411 og/eller H412)?

Ja

Nej

Indeholder råvaren D4 (oktametylcyklotetrasiloxan, CAS 556-67-2) eller D5 (dekametylcyklopentasiloxan, CAS 541-02-6)?

Ja

Nej

Indeholder råvaren BHT?

Ja

Nej

Indeholder råvaren triclosan?

Ja

Nej

Indeholder råvaren EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid)?

Ja

Nej

Indeholder råvaren borat eller perborat?

Ja

Nej

Indeholder råvaren nitromoskus eller polycykliske moskusforbindelser?

Ja

Nej

Indeholder råvaren stoffer, der anses for at være potentielt hormonforstyrrende
ifølge EU’s rapporter om hormonforstyrrende stoffer (se bilag 2 for definitionen og
http://ec.europa.eu/environment/chemicals/endocrine/pdf/final_report_2007.pdf)?

Ja

Nej

Indeholder råvaren parabener?

Ja

Nej

Indeholder råvaren stoffer, der af EU er blevet bedømt til at være PBT (Persistent,
bioaccumulable and toxic) eller vPvB (very persistent and very bioaccumulable)?

Ja

Nej

Indeholder råvaren mikroplastik (mikroplastik her defineret som uopløslige plastpartikler mindre end 1 mm og som ikke nedbrydes biologisk ifølge OECD 301 A-F)?

Ja

Nej

Indeholder råvaren nanopartikler (bortset fra hydrated silica i tandpasta)?

Ja

Nej

Indeholder råvaren farvestoffer?

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, angiv E-nummer, BCF- eller logKow-værdi: ___________________
Ved farvestoffer: Indeholder farvestoffet barium, bly, kviksølv, cadmium, bismut eller
hexavalent krom?		
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Indeholder råvaren parfumestoffer (inkl. aroma og parfumestoffer i planteekstrakter), som er bedømt til at være sensibiliserende med risikosætninger R43 (H317) og/
eller R42 (H334), eller som omfattes af de deklarationspligtige parfumestoffer?

Ja

Nej

Ja

Nej

Ja

Nej

Hvis ja, skal bilag 5 også udfyldes.
Indeholder råvaren konserveringsmiddel?
Hvis ja, angiv E-nummer, BCF- eller logKow-værdi: ___________________
Indeholder råvaren UV-filter?
Hvis ja til et eller flere af ovenstående punkter, forklar hvorfor og angiv koncentration:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Dato:					

Virksomhedsnavn:

Den ansvarliges underskrift

Navn med blokbogstaver

E-mail/telefonnummer
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Bilag 5	Erklæring fra producent af parfume, aroma
og planteekstrakt angående stoffer i parfumeblandinger/aroma/planteekstrakt.

www.nordic-ecolabel.org

Parfumens/aromaens/planteekstraktets navn: _________________________
_____________________________________________________________
Indeholder parfumeblandingen/aromaen/planteekstraktet stoffer, som er klassificerede som sensibiliserende med R42 og/eller R43 (H334 og/eller H317)?

Ja

Nej

Indeholder parfumeblandingen/aromaen/planteekstraktet et eller flere af de deklarationspligtige parfumestoffer?

Ja

Nej

Indeholder parfumeblandingen/aromaen/planteekstraktet HICC, chloroatranol eller
atranol?

Ja

Nej

Hvis ja, angiv stof og mængde i vægt-% eller vedlæg en oversigt eller
analysecertifikat, der angiver indhold af de deklarationspligtige parfumestoffer samt stoffer, der er klassificerede som sensibiliserende med R42 og/
eller R43 (H334 og/eller H317):__________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________

Dato:					

Virksomhedsnavn:

Den ansvarliges underskrift

Navn med blokbogstaver

E-mail/telefonnummer
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Erklæring fra producenten af emballage
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Plastikemballage:

Er plastikemballagen mærket ifølge Kommissionens beslutning af 28. januar 1997,
ISO 11469:2000 eller DIN 6120, del B?

Ja

Nej

Indeholder emballagen eller etiketter halogeneret plast?

Ja

Nej

Indeholder plasticemballagen genbrugsmateriale?

Ja

Nej

Er emballagepapir/-karton/-pap bleget med klorgas?

Ja

Nej

Indeholder papiret/kartonen/pappet genbrugsmateriale?

Ja

Nej

Hvis ja, hvad er genbrugsprocenten? _____________________________________

Papir, karton eller papemballage:

Hvis ja, hvad er genbrugsprocenten? _____________________________________

Dato:					

Virksomhedsnavn:

Den ansvarliges underskrift

Navn med blokbogstaver

E-mail/telefonnummer
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Bilag 7
1

Beregninger

CDV

DV(kronisk) = Σ (DFi x mængde (mg) af stoffet i pr. g AI/TFi (kronisk))
DFi = nedbrydningsfaktoren for stoffet i, der fremgår af DID-listen
TFi = kronisk toksicitetsfaktor for stoffet i, der fremgår af DID-listen
Beregning af CDV udføres på højst angivne brugsopløsning (g/liter brugsopløsning).
Oplysninger om DF og TF hentes som udgangspunkt fra DID-listen dateret
januar 2007 eller senere versioner. Hvis TFkronisk mangler, kan TFakut anvendes. For stoffer, som ikke omfattes af listen, bestemmes faktorerne som følger:
DF bestemmes som følger (se i øvrigt DID-listen part B for detaljer):
0,05 for organiske stoffer, som er let nedbrydelige ifølge bilag 2.
,15 f or organiske stoffer, som er let nedbrydelige ifølge bilag 2, men for
hvilke 10-dages vindue ikke er opfyldt (tensider undtaget)
0,5 for organiske stoffer, som er potentielt nedbrydelige ifølge bilag 2.
1,0 for organiske stoffer, som er persistente
TF bestemmes som følger (se i øvrigt DID-listen part B for detaljer):
TF = akvatisk toksicitet/SF,
Hvor toksiciteten er den lavest fundne langtids NOEC-værdi (No
Observed Effect Concentration) eller den lavest fundne akutte EC/
LC50-værdi. Hvis en langtids NOEC-værdi ikke findes, anvendes akut
værdi og højere sikkerhedsfaktor (SF).
SFkronisk bestemmes som følger (se i øvrigt DID-listen part B for detaljer):
10 f or stoffer, for hvilke der foreligger tre langtids NOEC med mindst
tre organismegrupper som repræsenterer tre trofiske niveauer
50 f or stoffer, for hvilke der foreligger to langtids NOEC med mindst
to organismegrupper, som repræsenterer 2 trofiske niveauer
100 f or stoffer, for hvilke der foreligger en langtids NOEC (fisk eller
skaldyr)
1 000 f or stoffer, for hvilke der foreligger akut toksicitetsdata for tre
organismegrupper som repræsenterer tre trofiske niveauer
5 000 f or stoffer, for hvilke der foreligger akut toksicitetsdata for mindst
to organismegrupper, som repræsenterer 2 trofiske niveauer
10 000 f or stoffer, for hvilke der kun foreligger akut toksicitetsdata for
en organismegruppe
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2

Emballage mængde

Emballage mængden sammenholder mængden af emballagemateriale med
produktets netto indhold i ml ved hjælp af følgende formel:

hvor
mfi = material faktor for materialetype opdelt i følgende 3 grupper af materialer:
mfglas = 0,2
mfpapir/karton = 0,6
mfplastlaminat = 1,1
mfandet materiale = 1,0
Vægtmateriale = vægten af emballagekomponent i (inkl. etiket + infoblad) i gram
rfi = fraktionen af mængde genvundet materiale i forbrugerleddet.
F.eks. hvis 50 % af plast I emballagen er genvundet materiale i forbrugerleddet, rfplast er 0,5. rfi altid mellem 0 (0 % genvundet materiale i forbrugerleddet) og 1 (100 % genvundet materiale i forbrugerleddet).
Vægtpumpe = vægten af eventuel doseringspumpe i gram
t = returtal
ln = den naturlige logaritme
Volprodukt = volumen af produktet i ml
Emballagematerialet anses for at være genvundet materiale, hvis dets råvare
samles ind fra forbrugerleddet. Hvis råvaren er industriaffald fra materialproducentens egen produktion eller distributionsleddet, anses materialet ikke for
at være genvundet.
Returtallet fortæller, hvor mange gange en emballage genbruges. Hvis emballagen genbruges som emballage, sættes returtallet til 2. Højere cifre kan
anvendes, hvis et højere returtal end 2 kan dokumenteres. Hvis emballagen
genbruges som materiale, er returtallet 1.
Regneeksempel på et produkt på 200 ml, der indeholder en pumpe (10 g,
plastemballage vejer i alt 80 g og indeholder intet returmateriale):
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Tabel 5 	Eksempel på et produkt i plastemballage uden pumpe og
med 0 % returmateriale, der opfylder kravet ovenfor
Volumen på produkt (ml)

Vægt på emballage (g)

10

35

50

56

100

67

150

74

250

84

500

102

1000

128
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Bilag 8	Minimumskrav til indhold i testrapport som
dokumentation for effektivitet/kvalitet
Produktgruppen dækker over en bred vifte af forskellige produkter og det
er derfor ikke muligt at stille et konkret krav til, hvordan en testrapport skal
udfærdiges. I dette bilag beskrives, hvilke oplysninger der som minimum skal
indgå i en testrapport. Testen kan gennemføre som en brugertest eller som en
laboratorietest, se nedenfor hvilke oplysninger der kræves for den respektive
test.
Testrapporter, der følger Cosmetics Europé’s ”Guideline for Efficacy
Evaluation of Cosmetic Products” anses altid for at opfylde kravene til en
testrapport.
For eksisterende produkter, som har været på markedet i længere tid, vurderes
det, at produkterne allerede er brugertestet af de kunder, som har købt produkterne. Salgstal kan her bruges som dokumentation for den primære funktion, se nedenfor under afsnit 3 ”salgstal”.
1.

Brugertest

Punkter, der skal bekrives i testen
l

Hvornår er testen udført?

l

Hvem har udført testen?

l

Hvem har bestilt testen?

l

Hvilke produkter indgår i testen?

l

Hvordan er testpersonerne udvalgt?

l

Hvor mange testpersoner deltog i testen?

l

Hvilke parametre/egenskaber er testet? Hvorfor er lige de valgt?
l
Primær funktion
l
Sekundær funktion
l
Claim

l

Resultat af testen

l

Konklusion af testen

Vær opmærksom på, at testen skal være en brugertest med mindst 10 uafhængige testpersoner. Testpersonerne skal være tilfredse med effektiviteten/
kvaliteten. Dette gælder for hvert eneste parameter i testen. Det er derfor
vigtigt at beskrive, hvorfor respektive parametre/egenskaber er med i testen.
Nogle parametre/egenskaber kan være medtaget i testen af andre årsager end
effektivitet (fx produktets duft eller lignende).
Der skal være en konklusion på testen. Det skal tydeligt fremgå, hvordan
resultatet af testen dokumenterer hver eneste testparameter/egenskab.
Claims om at produktet er mildt/skånsomt og lignende kan dokumenteres ved
at produktet opfylder følgende 3 punkter:
l

ikke indeholder parfymer

l

indeholder < 10 % tensider klassificeret med R41

l

har en pH-værdi mellem 4 og 8
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2.

Laboratorietest

Punkter, som skal beskrives i rapporten
l

Hvornår er testen udført?

l

Hvem har udført testen?

l

Hvem har bestilt testen?

l

Hvilke produkter indgår i testen?

Hvordan er testmetoden udvalgt og hvordan kan den anvendes som
dokumentation for produktets effektivitet/kvalitet?
l

l

Hvilke parametre/egenskaber er testet? Hvorfor er lige de valgt?
l
Primær funktion
l
Sekundær funktion
l
Claim

l

Resultat af testen

l

Konklusion af testen

Der skal være en konklusion på testen. Det skal tydeligt fremgå, hvordan
resultatet af testen dokumenterer hver eneste testparameter/egenskab.
3.

Salgstal

Punkter, som skal beskrives i rapporten
For eksisterende produkter, som har været på markedet i længere tid, vurderes det at disse produkter allerede har været forbrugertestet af de kunder, der
har købt produkterne. Salgstallene kan her anvendes som dokumentation for
den primære effektivitet, forudsat at produktet har været på markedet uden
ændringer i recepten i forhold til det produkt, som der søges om Nordisk
Miljømærke licens til.
l

Hvilken tidsperiode dækker salget?

l

Er salget angivet i volumen, antal eller i pris?

l

Konklusion af testen

Vær opmærksom på, at salget skal have stået på i mindst 2 år. Salget skal have
været stigende eller stabilt for at kunne anvendes som primær effektivitet/
kvalitet.
Bemærk, at salgstal alene kan betragtes som dokumentation for produktets
primære funktion og ikke som en dokumentation af claims.
En slutdato på salgsstatistikken skal angives. Det skal klart fremgår, hvordan
salgstallene dokumenterer den primære effektivitet/kvalitet. Hvis der er variationer i salgstallene så skal disse forklares på en tilfredsstillende måde.
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