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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2015/1190 

av 20. juli 2015 

om endring av vedlegg III 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, 

etter samråd med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Etter offentliggjøringen av en vitenskapelig undersøkelse i 2001 med tittelen «Use of permanent hair dyes and bladder 

cancer risk» konkluderte Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet 

på forbrukere, som ved kommisjonsbeslutning 2004/210/EF(2) ble erstattet med Vitenskapskomiteen for forbruksvarer 

(«SCCP»), med at de potensielle risikoene gav grunn til bekymring. SCCP anbefalte i sine uttalelser at Kommisjonen 

treffer ytterligere tiltak for å kontrollere bruken av fargestoffer i hårfargingsmidler. 

2) SCCP anbefalte dessuten en samlet strategi for sikkerhetsvurdering av fargestoffer som brukes i hårfargingsmidler, 

herunder krav til prøving av disse stoffenes potensielle genotoksisitet eller kreftframkallende egenskaper. 

3) I samsvar med uttalelser fra SCCP ble Kommisjonen, medlemsstatene og de berørte parter enige om en samlet strategi 

for lovregulering av stoffer som brukes i hårfargingsmidler, som krever at industrien framlegger dokumentasjon med 

ajourførte vitenskapelige data om slike fargestoffers sikkerhet, slik at SCCP kan foreta en risikovurdering. 

4) SCCP, som ved kommisjonsbeslutning 2008/721/EF(3) ble erstattet med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet 

(«SCCS»), har vurdert sikkerheten for enkelte stoffer som industrien har framlagt ajourført dokumentasjon for. 

5) Idet det tas hensyn til SCCSs endelige uttalelse om de enkelte stoffenes sikkerhet bør de høyeste konsentrasjonene av ni 

vurderte fargestoffer som brukes i hårfargingsmidler begrenses samt føres opp i vedlegg III til forordning (EF) 

nr. 1223/2009. 

6) Når det gjelder vurderingen av mulige helserisikoer som forbrukerne utsettes for gjennom reaksjonsprodukter som under 

hårfargingsprosessen dannes av oksiderende fargestoffer som inngår i hårfargingsmidler, fant SCCS, på grunnlag av de 

data som forelå, i sin uttalelse av 21. september 2010 ingen større grunn til bekymring med hensyn til genotoksisitet og 

kreftframkallende egenskaper hos de hårfargingsmidlene og deres reaksjonsprodukter som på nåværende tidspunkt er i 

bruk i Unionen. 

7) Det sensibiliserende potensialet til de enkelte fargestoffer som brukes i hårfargingsmidler, er blitt behandlet i SCCSs 

risikovurderinger av dem. For at forbrukerne skal få bedre informasjon om mulige skadevirkninger ved bruk av 

hårfarging og for å redusere risikoen for sensibilisering overfor hårfargingsmidler blant forbrukerne bør oksiderende 

hårfargingsmidler og ikke-oksiderende hårfargingsmidler som inneholder ekstremt eller sterkt sensibiliserende 

fargestoffer, merkes med hensiktsmessige advarsler. 

8) I forordning (EF) nr. 1223/2009 omfattet definisjonen av et hårprodukt ikke påføring på øyevipper. Unntaket ble 

begrunnet med at påføring av kosmetiske produkter på hodehår har et annet risikonivå enn påføring på øyevipper. Det 

var følgelig behov for en egen sikkerhetsvurdering av påføring på øyevipper av tioglykolsyre og dens salter.  

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 193 av 21.7.2015, s. 115, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 267/2015 av  

30. oktober 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til 

Den europeiske unions tidende nr. 38 av 22.6.2017, s. 54. 

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

(2) Kommisjonsavgjerd 2004/210/EF av 3. mars 2004 om skiping av vitskapsutval på områda forbrukartryggleik, folkehelse og miljø  

(EUT L 66 av 4.3.2004, s. 45). 

(3) 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). 
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9) I sin uttalelse av 11. november 2013 om tioglykolsyre og dens salter, konkluderte SCCS med at alminnelig bruk 

(forbrukernes personlige bruk i hjemmet) av produkter beregnet på øyevippepermanent som inneholder tioglykolsyre og 

dens salter, ikke anbefales på grunn av risikoen for øyeirritasjon forbundet med selvpåføring. Tioglykolsyre og dens 

salter i slike produkter er imidlertid sikre i en konsentrasjon på opptil 11 % ved påføring på øyevipper av en 

profesjonell, noe som reduserer risikoen for direktekontakt med øynene. SCCS konkluderte videre at bruk av 

tioglykolsyre og dens salter i en konsentrasjon på opptil 5 % er trygt for bruk som et hårfjerningsmiddel når de brukes til 

det formål de er bestemt for. Sikkerheten for disse typer kosmetiske produkter avhenger i stor grad av ansvarsfull 

risikohåndtering, herunder advarsler og omfattende bruksanvisninger. 

10) På grunnlag av den vitenskapelige vurderingen av tioglykolsyre og dens salter bør de tillates brukt i produkter beregnet 

på øyevippepermanent og i hårfjerningsmidler. Produkter beregnet på øyevippepermanent, bør imidlertid bare tillates til 

yrkesmessig bruk for å unngå risiko forbundet med selvpåføring. Etiketten på disse produktene bør inneholde advarsler, 

slik at yrkesbrukere kan informere forbrukere om mulige skadevirkninger forbundet med bruk av produkter som 

inneholder tioglykolsyre og dens salter på øyevipper og dermed redusere risikoen for hudsensibilisering. 

11) Vedlegg III til forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

12) Anvendelsen av restriksjonene vedrørende fargestoffer som brukes i hårfargingsmidler bør utsettes for å gi bransjen 

mulighet til å oppfylle kravene for hårfargingsmidler. Særlig bør virksomhetene etter ikrafttredelsen av denne 

forordning få en frist på tolv måneder til å bringe i omsetning produkter som oppfyller kravene, og til å trekke tilbake fra 

markedet produkter som ikke oppfyller kravene. 

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

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

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

Artikkel 2 

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

Den får anvendelse fra 10. august 2015, med unntak av bestemmelsene i nr. 2 i vedlegget, som får anvendelse fra 10. august 

2016. 

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

Utferdiget i Brussel, 20. juli 2015. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  



   

 

N
r. 1

7
/6

5
0
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.3
.2

0
2
1
 

 

VEDLEGG 

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

1)  Post 2a skal lyde: 

a b c d e f g h i 

«2a Tioglykolsyre 

og dens salter 

Thioglycolic 

acid 

68-11-1 200-677-4 a)  Permanentvæsker 

eller hårstreknings-

produkter 

a) 

i)  8 % 

ii)  11 % 

a) 

i)  Alminnelig bruk 

 bruksklar pH 7-9,5 

ii)  Yrkesmessig bruk 

 bruksklar pH 7-9,5 

Bruksvilkår: 

a) b) c) d) 

Unngå kontakt med øynene 

Dersom produktet kommer i 

kontakt med øynene, må øynene 

skylles straks. 

a) c) d) 

Bruk egnede hansker 

Advarsler som skal angis på 

etiketten: 

a)i) b) c) 

Inneholder tioglykolat 

Følg instruksjonene 

Oppbevares utilgjengelig for barn 

a)ii) d) 

Bare til yrkesmessig bruk 

Inneholder tioglykolat 

Følg instruksjonene» 

b)  Hårfjerningsmidler b)  5 % b)  bruksklar pH 7-12,7 

c)  Andre hårprodukter 

som skylles av 

c)  2 % c)  bruksklar pH 7-9,5 

d)  Produkter beregnet på 

øyevippepermanent 

d)  11 % 

Ovennevnte prosenttall er 

beregnet som 

tioglykolsyre 

d)  Til yrkesmessig bruk 

bruksklar pH 7-9,5» 

 



   

 

1
1

.3
.2

0
2
1

 
E

Ø
S

-tilleg
g

et til D
en

 eu
ro

p
eisk

e u
n

io
n

s tid
en

d
e 

N
r. 1

7
/6

5
1
 

 

2)  Følgende poster 288–296 tilføyes: 

a b c d e f g h i 

«288 3-[(4-amino-3-

metyl-9,10-diokso-

9,10-dihydroantra-

cen-1-yl)amino]-

N,N,N –trimetyl-

propan-1-aminium, 

metylsulfatsalt 

HC Blue No 17 16517-75-2 605-392-2 a)  Fargestoff i  

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  2,0 % a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på 

hår, ikke overstige  

2,0 % 

For a) og b): 

— Skal ikke brukes 

sammen med 

nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

a)  Skal angis på etiketten: Blandings-

forholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

289 Fosforsyreforbindel

se med 4-[(2,6-

diklorfenyl) (4-

imino-3,5-dimetyl-

2,5-syklohek-

sadien-1-yliden) 

metyl]-2,6-dimetyl-

anilin (1:1) 

HC Blue No 15 74578-10-2 277-929-5 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende hår-

fargingsmidler 

b)  0,2 % a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste konsentra-

sjonen som brukes på 

hår, ikke overstige  

0,2 % 

a)  Skal angis på etiketten: Blandings-

forholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 



   

 

N
r. 1

7
/6

5
2
 

E
Ø

S
-tilleg

g
et til D

en
 eu

ro
p

eisk
e u

n
io

n
s tid

en
d

e
 

1
1

.3
.2

0
2
1
 

 

a b c d e f g h i 

        — du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

290 Dinatrium-2,2′-

(9,10-diokso-

antracen-1,4-

diyldiimino)bis(5-

metylsulfonat) 

Acid Green 25 4403-90-1 224-546-6 Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfarg-

ingsmidler 

0,3 %   

291 Natrium, 4-[(9,10-

dihydro-4-

hydroksy-9,10-

diokso-1-antryl)-

amino]toluen-3-

sulfonat 

Acid Violet 43 4430-18-6 224-618-7 Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfarg-

ingsmidler 

0,5 %   

292 1,4-benzendiamin, 

2-(metoksymetyl) 

1,4-benzendiamin, 

2-(metoksymetyl)-, 

sulfat 

2-Methoxymethyl-p-

Phenyl-enediamine 

2-Methoxymethyl-p-

Phenylenediamine 

Sulfate 

337906-36-2 

337906-37-3 

 Fargestoff i okside-

rende hårfarging-

smidler 

 Etter blanding under oksi-

dative forhold kan den 

høyeste konsentrasjonen 

som brukes på hår, ikke 

overstige 1,8 % (beregnet 

som fri base) 

Skal angis på etiketten: Blandings-

forholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna.» 
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a b c d e f g h i 

293 1-N-metylmor-

foliniumpropy-

lamino-4-hy-

droksyantrakinon, 

metylsulfat 

Hydroxyanthraquino

ne-aminopropyl 

Methyl Morpho-

linium Methosulfate 

38866-20-5 254-161-9 Fargestoff i ikke-

oksiderende hårfarg-

ingsmidler 

0,5 % — Skal ikke brukes sam-

men med nitroserende 

stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

Skal angis på etiketten: 

« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna.» 

294 Etanol, 2,2′-[[-3-

metyl-4-[(E)-(4-

nitrofenyl)azo]fenyl

]imino]bis- 

Disperse Red 17 3179-89-3 221-665-5 a)  Fargestoff i 

oksiderende 

hårfargingsmidler 

b)  Fargestoff i ikke-

oksiderende hår-

fargingsmidler 

b)  0,2 % a)  Etter blanding under 

oksiderende forhold skal 

den høyeste 

konsentrasjonen som 

brukes på hår, ikke 

overstige 2,0 % 

For a) og b): 

— Skal ikke brukes 

sammen med 

nitroserende stoffer 

— Høyeste innhold av 

nitrosamin: 50 μg/kg 

— Oppbevares i nitrittfrie 

beholdere 

a)  Skal angis på etiketten: 

Blandingsforholdet. 

« Hårfargestoffer kan framkalle alvorlige 

allergiske reaksjoner. 

Les og følg bruksanvisningen. 

Dette produktet er ikke beregnet på 

personer under 16 år. 

Midlertidige tatoveringer med svart henna 

kan øke risikoen for allergi. 

Farg ikke håret dersom 

— du har utslett i ansiktet eller følsom, 

irritert og skadd hodebunn, 

— du tidligere har hatt en reaksjon etter å 

ha farget håret, 

— du tidligere har hatt en reaksjon på en 

midlertidig tatovering med svart 

henna.» 
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a b c d e f g h i 

295 4-Amino-5-

hydroksy-3-(4-

nitrofenylazo)-6-

(fenylazo)-2,7-

naftalend-

isulfonsyre, 

dinatriumsalt 

Acid Black 1 1064-48-8 213-903-1 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

0,5 %   

296 Dinatrium-2-

hydroksy-4-[(E)-(4-

metyl-2-

sulfonatofenyl)diaz

enyl]-2-naftoat 

Pigment Red 57 5858-81-1 227-497-9 Fargestoff i ikke-

oksiderende 

hårfargingsmidler 

0,4 %»   

 


