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KOMMISJONSFORORDNING (EU) nr. 358/2014 

av 9. april 2014 

om endring av vedlegg II og V 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)  I posten med referansenummer 25 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 er det fastsatt at høyeste tillatte 

konsentrasjon av triclosan brukt som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter er 0,3 %. 

2)  Vitenskapskomiteen for forbruksvarer (SCCP), som i henhold til kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(2) er erstattet med 

Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (SCCS), vedtok i januar 2009 en uttalelse om sikkerheten ved triclosan for 

menneskers helse(3), etterfulgt av en tilføyelse i mars 2011(4). 

3)  Ifølge SCCP vil fortsatt bruk av triclosan som konserveringsmiddel i alle kosmetiske produkter ved høyeste tillatte 

konsentrasjon (0,3 %) innebære en fare for forbrukerne på grunn av omfanget av den samlede eksponeringen, noe også 

SCCS har bekreftet. Ifølge SCCP vil imidlertid bruk av triclosan i tannpasta, håndsåper, kroppssåper/dusjgeler, 

deodoranter, ansiktspudder og dekkstifter ved høyeste tillatte konsentrasjon (0,3 %) ikke innebære noen fare. Dessuten 

anså SCCS at annen bruk av triclosan i negleprodukter som er beregnet på rensing av finger- og tånegler før festing av 

kunstige negler ved høyeste tillatte konsentrasjon (0,3 %), og bruk i munnskyllevæsker ved høyeste tillatte 

konsentrasjon (0,2 %) heller ikke innebære noen fare for forbrukerne. 

4)  På bakgrunn av ovennevnte uttalelser fra SCCS anser Kommisjonen at dersom dagens restriksjon for bruk av triclosan 

opprettholdes på gjeldende nivå, kan det innebære en risiko for menneskers helse. De ytterligere begrensningene som 

SCCP og SCCS har foreslått, bør derfor oppføres i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009. 

5)  I posten med referansenummer 12 i vedlegg V til forordning (EF) nr. 1223/2009 er det fastsatt at høyeste konsentrasjon 

for én ester er 0,4 % og for blandinger av estere 0,8 % ved bruk av parabener under den kjemiske betegnelsen  

4-hydroksybenzosyre og dens salter og estere som konserveringsmiddel i kosmetiske produkter. 

6)  I desember 2010 vedtok SCCS en uttalelse om parabener(5), etterfulgt av en klargjøring i oktober 2011(6), som svar på 

Danmarks ensidige vedtak om å forby propylparaben og butylparaben og isoformer og salter av dette i kosmetiske 

produkter for barn under tre år på grunn av stoffenes potensielle hormonforstyrrende virkning, som ble truffet i samsvar 

med artikkel 12 i rådsdirektiv 76/768/EØF(7). 

7)  SCCS bekreftet at metylparaben og etylparaben ikke innebærer noen fare ved høyeste tillatte konsentrasjon. SCCS 

fastslo også at bransjen ikke hadde framlagt tilstrekkelige opplysninger for å kunne foreta en sikkerhetsvurdering av 

isopropylparaben, isobutylparaben, fenylparaben, benzylparaben og pentylparaben. Det er derfor ikke mulig å vurdere 

hvilken risiko disse forbindelsene innebærer for mennesker. Disse stoffene bør derfor ikke lenger være oppført i vedlegg 

V, men ettersom de kan brukes som antimikrobielt stoff, bør de oppføres i vedlegg II, slik at det tydelig framgår at de er 

forbudt i kosmetiske produkter. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 107 av 10.4.2014, s. 5, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 184/2014 av  

25. september 2014 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 43 av 30.7.2015, s. 35. 

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

(2) Kommisjonsbeslutning 2008/721/EF av 5. september 2008 om opprettelse av en rådgivningsstruktur med vitenskapskomiteer og 

sakkyndige på området forbrukersikkerhet, folkehelse og miljø, og om oppheving av beslutning 2004/210/EF (EUT L 241 av 10.9.2008, 

s. 21). 

(3) SCCP/1192/08, http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_166.pdf 

(4) SCCS/1414/11, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_054.pdf 

(5) SCCS/1348/10, revisjon av 22. mars 2011. 

(6) SCCS/1446/11. 

(7) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. 

2021/EØS/40/41 



10.6.2021 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 40/323 

 

8)  En undersøkelse foretatt av franske myndigheter(1) imøtegikk SCCS' konklusjoner i nevnte uttalelser om propylparaben 

og butylparaben, og i mai 2013 vedtok SCCS derfor at det skulle utføres en ny risikovurdering av disse to stoffene(2). 

Tiltak som gjelder propylparaben og butylparaben er under utarbeiding som et neste skritt i risikohåndteringen av 

parabener. 

9)  Det er ikke uttrykt bekymring når det gjelder sikkerheten ved 4-hydroksybenzosyre og dens salter (kalsiumparaben, 

natriumparaben, kaliumparaben). 

10)  De relevante vedlegg til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

11)  Anvendelsen av de nevnte begrensningene bør utsettes, slik at bransjen kan foreta de nødvendige tilpasninger i 

produktsammensetningen. Etter at denne forordning er trådt i kraft, bør virksomheter få en frist på seks måneder for å 

tilpasse produkter som bringes i omsetning, til kravene, og 15 måneder for å sørge for at produkter som ikke oppfyller 

kravene, ikke lenger gjøres tilgjengelig på markedet, slik at eksisterende lagre kan tømmes. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

Fra 30. oktober 2014 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, bringes i omsetning i Unionen. 

Fra 30. juli 2015 kan bare kosmetiske produkter som er i samsvar med denne forordning, gjøres tilgjengelig på Unionens 

marked. 

Artikkel 3 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag 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, 9. april 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  

 

  

(1) Gazin V., Marsden E., Briffaux J-P (2012), «Propylparaben: 8-week postweaning juvenile toxicity study with 26-week treatment free 

period in male Wistar rat by the oral route (gavage)». Poster framlagt på SOTs årsmøte i San Francisco, USA — abstrakt-ID 2359*327. 

(2) SCCS/1514/13. 
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VEDLEGG 

I vedleggene til forordning (EF) nr. 1223/2009 gjøres følgende endringer: 

1)  I vedlegg II tilføyes følgende poster med referansenummer 1374–1378: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff 

Kjemisk betegnelse / INN CAS-nummer EF-nummer 

a b c d 

«1374 Isopropyl-4-hydroksybenzoat (INCI: Isopropylparaben) 
Natriumsalt eller salter av isopropylparaben 

4191-73-5 224-069-3 

1375 Isobutyl-4-hydroksybenzoat (INCI: Isobutylparaben) 4247-02-3 224-208-8 

Natriumsalt eller salter av isobutylparaben 84930-15-4 284-595-4 

1376 Fenyl-4-hydroksybenzoat (INCI: Fenylparaben) 17696-62-7 241-698-9 

1377 Benzyl-4-hydroksybenzoat (INCI: Benzylparaben) 94-18-8  

1378 Pentyl-4-hydroksybenzoat (INCI: Pentylparaben) 6521-29-5 229-408-9» 
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2) I vedlegg V gjøres følgende endringer: 

a) Posten med referansenummer 12 skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 
Kjemisk betegnelse / INN 

Navn i ordliste over vanlige navn på 

bestanddeler 
CAS-nummer EF-nummer 

Produkttype, 

kroppsdeler 

Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

Ordlyd i bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

«12 4-Hydroksybenzosyre 
og dens salter og 
estere, annet enn estere 
av isopropyl, isobutyl, 
fenyl, benzyl og pentyl 

4-Hydroxybenzoic acid 99-96-7 202-804-9  0,4 % (som syre) for én 
ester 
0,8 % (som syre) for 
blandinger av estere» 

  

methylparaben 99-76-3 202-785-7    

butylparaben 94-26-8 202-318-7    

potassium ethylparaben 36457-19-9 253-048-1    

potassium paraben 16782-08-4 240-830-2    

propylparaben 94-13-3 202-307-7    

sodium methylparaben 5026-62-0 225-714-1    

sodium ethylparaben 35285-68-8 252-487-6    

sodium propylparaben 35285-69-9 252-488-1    

sodium butylparaben 36457-20-2 253-049-7    

ethylparaben 120-47-8 204-399-4    

sodium paraben 114-63-6 204-051-1    

potassium methylparaben 26112-07-2 247-464-2    

potassium butylparaben 38566-94-8 254-009-1    

potassium propylparaben 84930-16-5 284-597-5    

calcium paraben 69959-44-0 274-235-4»    
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b) Posten med referansenummer 25 skal lyde: 

 Identifikasjon av stoff Vilkår  

Referanse-

nummer 
Kjemisk betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

CAS-nummer EF-nummer Produkttype, kroppsdeler 
Høyeste konsentrasjon i 

bruksklart preparat 
Annet 

Ordlyd i bruksvilkår og 

advarsler 

a b c d e f g h i 

«25 2,2,4'-Triklor-2'-
hydroksydifenyleter 
(triclosan) 

Triclosan 3380-34-5 222-182-2 (a) Tannpasta 

Håndsåper 

Kroppssåper/dusjgeler 

Deodoranter (annet enn spray) 

Ansiktspudder og dekkstifter 

Negleprodukter til rensing av 
finger- og tånegler før festing av 
kunstige negler 

(a) 0,3 %   

(b) Munnskyllevæsker (b) 0,2 %»   

» 


