
Nr. 57/616 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 30.8.2018 

 

KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2017/1413 

av 3. august 2017 

om endring av vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske 

produkter(1), særlig artikkel 31 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Sinkoksid er godkjent som fargestoff i kosmetiske produkter i henhold til post 144 i vedlegg IV til forordning (EF) 

nr. 1223/2009. 

2) I sin uttalelse av 18. september 2012(2), som ble revidert 23. september 2014(3), konkluderte Vitenskapskomiteen for 

forbrukersikkerhet (SCCS) med at det er trygt å bruke sinkoksid i andre former enn nanoform, uten overflatebehandling, 

som fargestoff i kosmetiske produkter som er beregnet på påføring på huden. Ettersom sinkoksidpartikler ved innånding 

kan forårsake betennelse i lungene, anså SCCS imidlertid videre at en slik bruk av sinkoksid i kosmetiske produkter som 

kan medføre eksponering av forbrukerens lunger for sinkoksid ved innånding, gir grunn til bekymring. 

3) På bakgrunn av uttalelsene fra SCCS bør bruk av sinkoksid i andre former enn nanoform, uten overflatebehandling, som 

fargestoff i kosmetiske produkter begrenses til de bruksområdene som ikke kan medføre eksponering av sluttbrukerens 

lunger ved innånding. 

4) Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

5) Bransjen bør få en rimelig frist til å foreta de nødvendige tilpasningene i produktsammensetningen med sikte på å bringe 

dem i omsetning, og til å trekke tilbake produkter som ikke oppfyller kravene, fra markedet. 

6) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med uttalelse fra Den faste komité for kosmetiske produkter — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres i samsvar med vedlegget til denne forordning. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 203 av 4.8.2017, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 230/2017 av  

15. desember 2017 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke 

kunngjort. 

(1) EUT L 342 av 22.12.2009, s. 59. 

(2) SCCS/1489/12, revisjon av 11. desember 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf. 

(3) SCCS/1539/14, revisjon av 25. juni 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf. 
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Artikkel 2 

Fra 24. februar 2018 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, bringes i omsetning på 

unionsmarkedet. 

Fra 24. mai 2018 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, gjøres tilgjengelige på 

unionsmarkedet. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 3. august 2017. 

 For Kommisjonen 

Jean-Claude JUNCKER 

President 

 _____  
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VEDLEGG 

Post 144 i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Vilkår 

Ordlyd i bruksvilkår 

og advarsler Kjemisk 

betegnelse 

Fargeindeks-

nummer / Navn i 

ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Farge 

Produkt-

type, 

kroppsdeler 

Største konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i j 

«144 Sinkoksid(*) 77947 1314-13-2 215-222-5 Hvit   Ikke beregnet på bruksområder som kan 

medføre eksponering av sluttbrukerens 

lunger ved innånding. 

 

(*) Som UV-filter, se vedlegg VI nr. 30 og 30a.» 

 


