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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 211, og 

ut fra følgende betraktninger:

1) Solbeskyttelsesmidler er kosmetiske produkter som 
definert i artikkel 1 nr. 1 i rådsdirektiv 76/768/EØF 
av 27. juli 1976 om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om kosmetiske produkter(1).

2) I henhold til artikkel 2 første ledd i direktiv 76/768/
EØF må kosmetiske produkter som markedsføres i 
Fellesskapet ikke skade menneskets helse når de anvendes 
under normale bruksvilkår eller under vilkår som med 
rimelighet kan forutses, idet det særlig tas hensyn til 
presentasjonen av produktet, merkingen og eventuelle 
anvisninger for bruk.

3) I henhold til artikkel 6 nr. 3 i direktiv 76/768/EØF må 
medlemsstatene treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
det ved merking av, salg av eller reklame for kosmetiske 
produkter ikke benyttes tekster, betegnelser, varemerker, 
bilder eller andre tegn (figurative eller andre) som 
tillegger disse produktene egenskaper de ikke har.

4) I henhold til artikkel 7a i direktiv 76/768/EØF må 
dessuten produsenten, eller dennes representant, eller 
den personen som det kosmetiske produktet produseres 
på vegne av, eller den ansvarlige for markedsføringen i 
Fellesskapet av et importert kosmetisk produkt, sikre at 
vedkommende myndigheter i de berørte medlemsstater 
har lett adgang til opplysninger om bevisene for den 
virkning det kosmetiske produktet hevdes å ha, når arten 
av virkningen eller produktet begrunner det.

5) For å bidra til et høyt helsevernnivå bør det gis veiledning 
om hva bestemmelsene fastsatt i artikkel 6 nr. 3 i direktiv 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 265 av 26.9.2006, s. 39, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 25. 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2006/65/EF (EUT L 198 av 20.7.2006, s. 11).

76/768/EØF innebærer når det gjelder påstander om 
virkningen av solbeskyttelsesmidler.

6) Selv om industrien allerede har gjort en innsats på 
dette området, bør det gis eksempler på påstander som 
bør unngås i forbindelse med solbeskyttelsesmidler, 
forholdsregler som bør tas og bruksanvisninger som bør 
anbefales for noen av de angitte egenskapene.

7) Det bør også tas stilling til visse andre sider ved 
påstander om solbeskyttelsesmidler og virkningen av 
slike produkter, nærmere bestemt den minste virkning av 
et solbeskyttelsesmiddel som kreves for å kunne sikre et 
høyt nivå for vern av folkehelsen, og hvordan merking 
av solbeskyttelsesmidler kan gjøres enkel og forståelig 
slik at forbrukeren lettere kan velge et hensiktsmessig 
produkt.

8) Solstråling består bl.a. av (kortbølget) ultrafiolett 
B-stråling («UVB-stråling») og av (langbølget) 
ultrafiolett A-stråling («UVA-stråling»). Betennelse i 
huden («solbrenthet») og den påfølgende rødmen i huden 
(erytem) skyldes hovedsakelig UVB-stråling. Når det 
gjelder risikoen for kreft, er det UVB-stråling som utgjør 
den viktigste faktoren, men den risiko som UVA-stråling 
forårsaker, kan ikke overses. UVA-stråling fører dessuten 
til for tidlig aldring av huden. Forskningsresultater 
antyder også at kroppens immunforsvar påvirkes av 
overdreven eksponering for så vel UVB- som UVA-
stråling.

9) Solbeskyttelsesmidler kan effektivt forebygge solbrenthet. 
Forskningsresultater antyder også at solbeskyttelsesmidler 
kan forhindre skader i forbindelse med for tidlig aldring av 
huden, og at de kan beskytte mot immunsuppresjon som 
forårsakes av for høy lyseksponering. Epidemiologiske 
undersøkelser viser at bruk av solbeskyttelsesmidler kan 
forebygge visse typer hudkreft.

10) For å oppnå disse forebyggende egenskapene må 
solbeskyttelsesmidler beskytte mot både UVB- og UVA-
stråling. Selv om solbeskyttelsesfaktoren bare viser til 
beskyttelse mot strålingen som forårsaker rødme i huden 
(hovedsakelig UVB-stråling), bør solbeskyttelsesmidler 
beskytte mot både UVB- og UVA-stråling.
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11) Selv ikke solbeskyttelsesmidler som er svært effektive 
og som beskytter mot både UVB- og UVA-stråling, 
kan garantere full beskyttelse mot de helserisikoer 
som ultrafiolett (UV)-stråling innebærer. Ingen 
solbeskyttelsesmidler kan filtrere bort all UV-stråling. 
Dessuten finnes det ikke på det nåværende tidspunkt endelig 
vitenskapelig bevis for at bruk av solbeskyttelsesmidler 
forhindrer melanom. Solbeskyttelsesmidler bør derfor 
ikke angi, eller gi inntrykk av, at de gir full beskyttelse 
mot risikoer som følge av overdreven eksponering for 
UV-stråling.

12) Dette gjelder særlig for spedbarn og småbarn som 
eksponeres for sol. Ettersom soleksponering i barndommen 
bidrar vesentlig til utviklingen av hudkreft senere i livet, 
bør solbeskyttelsesmidler ikke gi inntrykk av at de gir 
tilstrekkelig beskyttelse for spedbarn og småbarn.

13) Misoppfatninger av solbeskyttelsesmidlers egenskaper 
bør forebygges gjennom hensiktsmessige advarsler.

14) På grunnlag av en lang rekke undersøkelser har Verdens 
helseorganisasjons internasjonale senter for kreftforskning 
understreket betydningen av sammenhengen mellom 
korrekt anvendelse av solbeskyttelsesmidler og 
virkningen av den angitte solbeskyttelsesfaktoren. Det er 
særlig viktig å gjenta påføring av solbeskyttelses middelet 
hyppig. For å oppnå det beskyttelsesnivå som er angitt 
ved solbeskyttelses faktoren, må solbeskyttelses midler 
dessuten påføres i de mengder som brukes i forbindelse 
med prøvinger, dvs. 2 mg/cm2, hvilket tilsvarer seks 
teskjeer krem (ca. 36 gram) for en gjennomsnittlig voksen 
person. Denne mengden er større enn den som vanligvis 
påføres av forbrukerne. Dersom en mindre mengde 
solbeskyttelsesmiddel påføres, reduseres beskyttelsen 
uforholdsmessig. Dersom den påførte mengden halveres 
for eksempel, kan beskyttelsen reduseres med så mye 
som to tredeler.

15) Solbeskyttelsesmidler bør være tilstrekkelig effektive 
mot UVB- og UVA-stråling for å sikre et høyt nivå for 
vern av folkehelsen. Solbeskyttelsesmidler bør derfor gi 
en minstebeskyttelse mot UVB- og UVA-stråling. En 
høyere solbeskyttelsesfaktor (dvs. hovedsakelig UVB-
beskyttelse) bør også medføre en bedre UVA-beskyttelse. 
Derfor bør det være en sammenheng mellom beskyttelse 
mot UVA- og UVB-stråling. Forskningsresultater viser 
at visse former for biologiske skader på huden kan 
forebygges og begrenses dersom forholdet mellom den 
beskyttelsesfaktor som måles ved en prøving basert på 
gjenværende pigment (dvs. som hovedsakelig gjelder 
UVA-stråling), er minst en tredel av den faktor som 
måles ved prøvingsmetoden for solbeskyttelsesfaktoren 
(dvs. som hovedsakelig gjelder UVB-stråling). Hudleger 

anbefaler dessuten en kritisk bølgelengde på minst 
370 nm for å oppnå en omfattende beskyttelse.

16) For å sikre at den anbefalte minstebeskyttelsen mot 
UVB-stråling er reproduserbar og sammenlignbar, bør 
International Sun Protection Factor Test Method (2006) 
benyttes i den versjonen som ble oppdatert i 2006 av 
den europeiske, japanske, amerikanske og sørafrikanske 
industrien. For å vurdere minstebeskyttelsen mot UVA-
stråling bør persistent-pigment darkening method 
(metode basert på gjenværende pigmentering), som 
anvendt av den japanske industrien og endret av den 
franske helsemyndigheten Agence française de sécurité 
sanitaire des produits de santé — Afssaps, benyttes 
sammen med prøvingen av kritisk bølgelengde. Disse 
prøvingsmetodene er framlagt for Den europeiske 
standardiseringsorganisasjon (CEN) med tanke på å 
fastsette europeiske standarder på dette området(1).

17) Disse prøvingsmetodene bør brukes som referansemetoder, 
men helst skal in vitro-metoder som gir likeverdige 
resultater anvendes, ettersom in vivo-metoder er etisk 
problematiske. Industrien bør arbeide ytterligere med 
utviklingen av in vitro-prøvingsmetoder i forbindelse 
med beskyttelse mot UVB- og UVA-stråling.

18) Påstander om virkningen av solbeskyttelsesmidler bør 
være lettfattelige, meningsfylte og basert på identiske 
kriterier, slik at forbrukeren lettere kan sammenligne 
produkter og velge riktig produkt for en gitt eksponering 
og hudtype.

19) Det er særlig behov for en ensartet påstand om UVA-
beskyttelse, slik at forbrukeren lettere kan velge et 
produkt som beskytter mot både UVB- og UVA-stråling.

20) Et stort antall ulike sifre på etikettene som angir 
solbeskyttelsesfaktoren, bidrar ikke til målet om å gjøre 
påstandene lettfattelige og meningsfylte. Beskyttelsen øker 
bare marginalt fra ett nummer til det neste, særlig når det 
er snakk om høye tall. Dessuten er den økte beskyttelsen 
bare lineær når det gjelder solbrenthet, dvs. et produkt med 
solbeskyttelsesfaktor 30 gir dobbelt så høy beskyttelse mot 
solbrenthet som et produkt med solbeskyttelsesfaktor 15. 
Et produkt med solbeskyttelsesfaktor 15 absorberer 
imidlertid 93 % av UVB-strålingen, mens et produkt 
med solbeskyttelsesfaktor 30 absorberer 97 % av UVB-
strålingen. Solbeskyttelsesfaktorer over 50 gir ikke 
vesentlig økt beskyttelse mot UV-stråling. Utvalget av 
solbeskyttelsesfaktorer på etiketten kan derfor reduseres, 
uten å redusere forbrukerens valgmuligheter mellom 
forskjellige nivåer av beskyttelse.

(1) Standardiseringsmandat forelagt CEN om metoder for prøving av virkningen 
av solbeskyttelsesmidler, mandat M/389 av 12. juli 2006.
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21) En merking med én av fire kategorier («lav», «middels», 
«høy» og «svært høy») gir en klarere og mer meningsfylt 
beskrivelse av virkningen av solbeskyttelsesmidler enn 
en rekke forskjellige numre. Kategorien bør derfor angis 
minst like tydelig som solbeskyttelsesfaktoren.

22) Forbrukerne bør opplyses om risikoene ved overdreven 
soleksponering. Forbrukerne trenger dessuten veiledning 
når de skal velge et effektivt solbeskyttelsesmiddel 
avhengig av graden av soleksponering og hudtypen —

UTFORMET DENNE REKOMMANDASJON:

AVSNITT 1

FORMÅL OG DEFINISJONER

1. Denne rekommandasjon gir veiledning om følgende:

a) i avsnitt 2, anvendelsen av artikkel 6 nr. 3 i direktiv 
76/768/EØF når det gjelder visse egenskaper ved 
solbeskyttelsesmidler samt påstander om deres virkning,

b) i avsnitt 3, 4 og 5, den minste virkning av 
et solbeskyttelsesmiddel som kreves for å kunne 
sikre et høyt nivå for beskyttelse mot UVB- og 
UVA-stråling, og om enkel og forståelig merking 
av solbeskyttelsesmidler for at forbrukeren 
lettere kan velge et hensiktsmessig produkt.

2. I denne rekommandasjon menes med:

a) «solbeskyttelsesmiddel» ethvert preparat (som f.eks. 
krem, olje, gel, spray) som er beregnet på å komme 
i kontakt med menneskers hud, utelukkende eller 
hovedsakelig for å beskytte den mot UV-stråling 
ved å absorbere, spre eller reflektere strålingen,

b) «påstand» enhver opplysning om et 
solbeskyttelsesmiddels egenskaper i form av tekst, 
betegnelser, varemerker, bilder eller andre tegn 
(figurative eller andre) som brukes i forbindelse med 
merking av, salg av og reklame for solbeskyttelses midler,

c) «UVB-stråling» solstråling i spektrumet 290-320 nm,

d) «UVA-stråling» solstråling i spektrumet 320-400 nm,

e) «kritisk bølgelengde» den bølgelengde der området 
under kurven for absorpsjonsspektrum fra 290 nm utgjør 
90 % av det totale området mellom 290 og 400 nm,

f) «minste rødmedose» den mengden energi 
som gjør at rødme i huden oppstår,

g) «solbeskyttelsesfaktor» minste rødmedose på hud 
som beskyttes av et solbeskyttelsesprodukt i forhold 
til minste rødmedose på samme ubeskyttede hud,

h) «UVA-beskyttelsesfaktor» den minste UVA-dosen som 
kreves for å framkalle en vedvarende pigmentering på 
hud som beskyttes av et solbeskyttelsesmiddel, i forhold 
til den minste UVA-dosen som kreves for å framkalle 
en minimal pigmentering på samme ubeskyttede hud.

AVSNITT 2

UVA-/UVB-BESKYTTELSE, PÅSTANDER, FORSIK-
TIGHETSREGLER VED BRUK, BRUKSANVISNIN-

GER

3. Det bør tas hensyn til egenskapene og påstandene nevnt i 
nr. 4–8, for å overholde artikkel 6 nr. 3 i direktiv 76/768/
EØF.

4. Solbeskyttelsesmidler bør beskytte mot både UVB- og 
UVA-stråling.

5. Det bør ikke anvendes påstander som antyder følgende 
egenskaper:

a) 100 % beskyttelse mot UV-stråling (som f.eks. 
«sunblock», «sunblocker» eller «fullstendig 
beskyttelse»),

b) ikke under noen omstendigheter nødvendig å påføre 
produktet på nytt (som f.eks. «beskytter hele dagen».
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6. Det bør finnes advarsler på solbeskyttelsesmidler som angir 
at de ikke beskytter 100 %, samt råd om forholdsregler 
som skal tas i tillegg til bruk av produktet. Dette kan 
omfatte bl.a. følgende advarsler:

a) «Ikke opphold deg for lenge i solen, selv 
om du bruker et solbeskyttelsesmiddel»,

b) «Utsett ikke spedbarn og småbarn for direkte sollys»,

c) «For mye sol medfører en alvorlig helsefare».

7. Solbeskyttelsesmidler bør være påført bruksanvisninger 
som sikrer at den påståtte virkningen av produktet, kan 
oppnås. Dette kan omfatte bl.a. følgende anvisninger:

a) «Påfør solbeskyttelsesmiddelet før du går ut i solen»,

b) «Påføres på nytt ofte slik at du hele tiden er beskyttet, 
særlig når du har svettet, badet eller tørket deg».

8. Solbeskyttelsesmidler bør være påført bruksanvisninger 
som sikrer at en tilstrekkelig mengde påføres huden, slik at 
den påståtte virkningen oppnås. Dette kan f.eks. gjøres ved å 
angi den nødvendige mengden ved hjelp av et piktogram, en 
illustrasjon eller en måleinnretning. Solbeskyttelsesmidler 
bør være påført en forklaring om risikoene ved å påføre en 
redusert mengde, som f.eks. «Advarsel: mindre mengder 
gir et betydelig lavere beskyttelsesnivå».

AVSNITT 3

MINSTE VIRKNING

9. Solbeskyttelsesmidler bør sikre en minste grad av 
beskyttelse mot UVB- og UVA-stråling. Beskyttelsesgraden 
bør måles ved hjelp av standardiserte prøvingsmetoder 
der resultatene kan reproduseres, og det bør tas hensyn 
til fotokjemisk nedbryting. In vitro-prøvingsmetoder bør 
foretrekkes.

10. Solbeskyttelsesmidler bør minst gi følgende beskyttelse:

a) UVB-beskyttelse som tilsvarer solbeskyttelsesfaktor 6, 
oppnådd ved anvendelse av International 
Sun Protection Factor Test Method (2006), 
eller en tilsvarende beskyttelsesgrad oppnådd 
ved anvendelse av en in vitro-metode,

b) UVA-beskyttelse som tilsvarer en UVA-
beskyttelsesfaktor på en tredel av 
solbeskyttelsesfaktoren, oppnådd ved anvendelse 
av persistent-pigment darkening method (metode 
basert på gjenværende pigmentering), som endret 
av den franske helsemyndigheten Agence française 
de sécurité sanitaire des produits de santé — 
Afssaps, eller en tilsvarende beskyttelsesgrad 
oppnådd ved anvendelse av en in vitro-metode,

c) en kritisk bølgelengde på 370 nm, oppnådd ved 
anvendelse av prøvingsmetoden for kritisk bølgelengde.

AVSNITT 4

LETTFATTELIGE OG MENINGSFYLTE PÅSTANDER 
OM VIRKNING

11. Påstander om virkningen av solbeskyttelsesmidler bør 
være lettfattelige, utvetydige, meningsfylte og basert på 
standardiserte, reproduserbare kriterier.

12. Påstander om UVB- og UVA-beskyttelse bør bare 
forekomme dersom beskyttelsen tilsvarer eller overstiger 
nivåene fastsatt i nr. 10.

13. Virkningen av solbeskyttelsesmidler bør være angitt på 
etiketten med henvisning til kategorier som f.eks. «lav», 
«middels», «høy» og «svært høy». Hver kategori bør 
tilsvare en standardisert grad av beskyttelse mot UVB- og 
UVA-stråling.

14. Det bør anvendes et begrenset antall tall på etikettene 
for å angi solbeskyttelsesfaktoren slik at det blir lettere å 
sammenligne ulike produkter, uten at forbrukerne får et 
redusert utvalg. Følgende solbeskyttelsesfaktorer anbefales 
for hver kategori og den tilhørende merkingen: 
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Kategori ifølge 
merkingen

Solbeskyttelses-
faktor ifølge 
merkingen

Målt 
solbeskyttelsesfaktor 

(målt i samsvar med de 
anbefalte prinsippene i 

nr. 10 bokstav a))

Anbefalt minste UVA-
beskyttelsesfaktor (målt i 
samsvar med de anbefalte 

prinsippene i nr. 10 
bokstav b))

Anbefalt minste kritiske 
bølgelengde (målt i 

samsvar med de anbefalte 
prinsippene i nr. 10 

bokstav c))

«Lav 
beskyttelse»

«6» 6-9,9
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 tr

ed
el

 a
v 

an
gi

tt 
so

lb
es
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fa
kt
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37
0 

nm

«10» 10-14,9

«Middels 
beskyttelse»

«15» 15-19,9

«20» 20-24,9

«25» 25-29,9

«Høy 
beskyttelse»

«30» 30-49,9

«50» 50-59,9

«Svært høy 
beskyttelse» «50 +» 60 ≤

15. Den kategori som solbeskyttelsesmiddelet tilhører, bør være minst like framtredende på etiketten som 
solbeskyttelsesfaktoren.

AVSNITT 5

FORBRUKEROPPLYSNING

16. Forbrukerne bør opplyses om risikoene forbundet med overdreven eksponering for UV-stråling, og 
om hvilken kategori av solbeskyttelsesmidler som kreves for en bestemt grad av soleksponering og 
en bestemt hudtype. Dette kan gjøres for eksempel gjennom informasjon på nasjonale nettsteder, 
gjennom brosjyrer eller pressemeldinger.

AVSNITT 6

ADRESSATER

17. Denne rekommandasjon er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 22. september 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

__________________________


