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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0982/2009 af Birgit Meyer, tysk statsborger, om tilbagetrækning af 
en solcreme fra markedet, angiveligt som følge af en EU-forordning

Andragende 1055/2009 af Sylvia Rögele, tysk statsborger, om tilbagetrækning fra 
markedet af hendes foretrukne solcreme

Andragende 1194/2009 af Waltraud Kurz, tysk statsborger, om tilbagetrækningen 
af en solcreme, angiveligt som følge af en EU-forordning

1. Sammendrag af andragender 0982/2009 og 1055/2009

Andrageren klager over, at hendes foretrukne solcreme er blevet trukket tilbage fra markedet, 
angiveligt som følge af en EU-forordning. Hun giver ikke yderligere oplysninger.

Sammendrag af andragender 1194/2009

Andrageren klager over, at hendes foretrukne solcreme, som er baseret på naturlige produkter, 
er blevet trukket tilbage fra markedet, angiveligt som følge af en EU-forordning.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragende 0982/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. november 
2009). Andragende 1055/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 16. 
november 2009). Andragende 1194/2009 opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 
1. december 2009). Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, 
stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 17. december 2009.
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"Andragerne klager over, at deres foretrukne solcreme er blevet trukket tilbage fra markedet, 
angiveligt som følge af en EU-forordning. Dette betyder, at forbrugere, som ikke kan tåle de 
kemikalier, der anvendes i størstedelen af solbeskyttelsesmidlerne, eller de, der ønsker at købe 
et naturprodukt, ikke har nogen mulighed for at købe det ønskede.

Effektiviteten af solbeskyttelsesmidler og angivelserne om denne effektivitet er vigtige 
folkesundhedsanliggender. I kosmetikdirektivet1 henvises der til disse angivelser, idet det 
kræves, at medlemsstaterne sørger for, at "der på etiketter og salgspakninger samt i 
forbindelse med reklamering for kosmetiske midler ikke anvendes tekster, betegnelser, 
mærker, afbildninger eller andre figurer eller symboler, der tillægger disse midler egenskaber, 
som de ikke besidder"2. Derudover fastsættes det, at den person, der er ansvarlig for 
markedsføringen af et produkt på Fællesskabets marked, i kontroløjemed skal opbevare 
oplysninger om beviset for den virkning, det kosmetiske middel hævdes at have, som 
velvilligt skal stilles til rådighed for de kompetente myndigheder i den pågældende 
medlemsstat.

I henhold til kosmetikdirektivet skal alle ultraviolette filtre, der anvendes i kosmetiske midler, 
som markedsføres på det europæiske marked, vurderes af Den Videnskabelige Komité for 
Forbrugersikkerhed og godkendes af Kommissionen til anvendelse i solbeskyttelsesmidler. 
De godkendte ultraviolette filtre, der fremgår af bilag VII til kosmetikdirektivet, kan tilsættes 
kosmetiske midler inden for de grænser og under de forhold, der fastsættes i bilaget, i hvilket 
der ikke skelnes mellem ingrediensernes "kemiske" eller "naturlige" art. Bilag VII til 
kosmetikdirektivet vil løbende blive ajourført i takt med de tekniske fremskridt og suppleret 
med nye ultraviolette filtre, uanset disses "kemiske" eller "naturlige" oprindelse, som 
underbygges af tilstrækkelige videnskabelige data tilvejebragt af kosmetikindustrien, og hvis 
forbrugersikkerhed er dokumenteret.

Kommissionen vedtog tilsvarende i 2006 en henstilling om effektiviteten af 
solbeskyttelsesmidler og om angivelser i forbindelse hermed for at tage fat på en række 
specifikke problemer med solbeskyttelsesmidler3. Formålet med denne henstilling var at 
fastsætte:

– angivelser, som ikke bør anvendes om solbeskyttelsesmidler,
– forsigtighedsregler, der bør iagttages, herunder brugsanvisninger,
– en minimumseffektivitetsstandard for solbeskyttelsesmidler, hvis de skal kunne sikre et 

højt niveau for beskyttelse mod UVA- og UVB-stråling, dvs. forholdet 1:3, og
– enkel og forståelig mærkning for at hjælpe forbrugerne med at vælge det bedst egnede 

middel.

Det anbefalede forhold på 1:3 for UVA og UVB har til formål at sikre, at især midler med en 
meget høj beskyttelsesfaktor (SPF) også beskytter effektivt mod UVA-stråling. Det hyppigst 
anvendte UVA-filter, titaniumdioxid, er mineralbaseret og kendt for ikke at være 
allergifremkaldende. Det er et ultraviolet filter med et meget bredt spektrum, som dækker hele 
                                               
1 Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om 
kosmetiske midler, EFT L 262 af 27.9.1976 (kosmetikdirektivet).
2 Artikel 6, stk. 3, i direktiv 76/768/EØF.
3 Kommissionens henstilling af 22. september 2006 om effektiviteten af solbeskyttelsesmidler og om angivelser i 
forbindelse hermed, EUT L 265 af 26.9.2006.
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UV-strålingsspektret.

Forud for Kommissionens udstedelse af ovennævnte henstilling arbejdede den tæt sammen 
med forbrugersammenslutninger samt videnskabsmænd og industri. Det betyder, at industrien 
har gennemført henstillingen gradvist på frivillig basis, siden den blev offentliggjort i 
september 2006, og at den har været med til at reducere risikoen for hudkræft hos forbrugerne 
som følge af solens UVA-stråling.

En henstilling er ikke bindende ud fra et juridisk synspunkt. Det er alene op til fabrikanten at 
afgøre, om han vil fortsætte produktionen af rent naturlige solbeskyttelsesmidler.
Kommissionen er hidtil ikke blevet gjort opmærksom på, at henstillingens gennemførelse 
skulle have haft en negativ indvirkning på salget af naturlige solbeskyttelsesmidler, eller 
skulle have udsat allergiske forbrugere for større risici."


