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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2016/622 

av 21. april 2016 

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. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Den 27. mars 2014 avga Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet («SCCS») en vitenskapelig uttalelse om 

kaliumhydroksid(2) der den konkluderte med at kaliumhydroksid er trygt å bruke i en konsentrasjon på høyst 

1,5 vektprosent for å myke opp eller fjerne hard hud. 

2) SCCS konkluderte videre med at trygg bruk av kosmetiske produkter som inneholder fritt kaliumhydroksid i 

konsentrasjoner fra 0,5 vektprosent, avhenger av forsvarlig risikohåndtering i form av advarsler og omfattende 

bruksanvisninger. 

3) På grunnlag av den vitenskapelige uttalelsen fra SCCS mener Kommisjonen at kaliumhydroksid bør anses som trygt å 

bruke i en konsentrasjon på høyst 1,5 vektprosent for å myke opp eller fjerne hard hud. 

4) På grunnlag av konklusjonene fra SCCS om forsvarlig risikohåndtering for produkter som inneholder fritt 

kaliumhydroksid i konsentrasjoner fra 0,5 vektprosent, anser Kommisjonen at kosmetiske produkter som inneholder 

kaliumhydroksid, og som er beregnet på å myke opp eller fjerne hard hud, bør påføres en advarsel som viser til 

bruksanvisningen. 

5) Forordning (EF) nr. 1223/2009 bør derfor endres. 

6) 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 1 

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

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 106 av 22.4.2016, s. 7, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 150/2016 av 8. juli 2016 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske 

unions tidende nr. 16 av 15.3.2018, s. 28. 

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

(2) SCCS/1527/14, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_154.pdf 

2018/EØS/73/29 2018/EØS/73/29 
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 21. april 2016. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER  

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

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

1)  post 15a skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og 

advarsler Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

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

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

«15a Kalium-

hydroksid eller 

natrium-

hydroksid(*) 

Potassium 

hydroxide/ 

sodium hydroxide 

1310-58-3/ 

1310-73-2 

215-181-3/ 

215-185-5 

a)  Neglebåndsfjerner a)  5 %(**)  a)  Inneholder alkali 

Unngå kontakt med 

øynene 

Kan medføre blindhet 

Oppbevares utilgjengelig 

for barn 

b)  Produkter som glatter 

håret 

2 %(**) Alminnelig bruk Inneholder alkali 

Unngå kontakt med øynene 

Kan medføre blindhet 

Oppbevares utilgjengelig for 

barn 

4,5 %(**) Yrkesmessig bruk Bare til yrkesmessig bruk 

Unngå kontakt med øynene 

Kan medføre blindhet 

c)  pH-regulator for 

hårfjerningsmidler 

 c)  pH < 12,7 c)  Oppbevares utilgjengelig 

for barn 

Unngå kontakt med 

øynene 

d)  Annen bruk som pH-

regulator 

 d)  pH < 11  

(*) For annen bruk enn kaliumhydroksid, se vedlegg III nr. 15d. 

(**) Mengden natrium-, kalium- eller litiumhydroksid uttrykkes i masse natriumhydroksid. Når det gjelder stoffblandinger, bør summen ikke overstige grenseverdiene angitt i kolonne g.» 
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2)  ny post 15d skal lyde: 

Referanse-

nummer 

Identifikasjon av stoff Begrensninger 

Ordlyd i bruksvilkår og 

advarsler Kjemisk 

betegnelse / INN 

Navn i ordliste over 

vanlige navn på 

bestanddeler 

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

bruksklart preparat 
Annet 

a b c d e f g h i 

«15d Kalium-

hydroksid(*) 

Potassium 

hydroxide 

1310-58-3 215-181-3 Myke opp /fjerne hard 

hud 

1,5 %(**)  Inneholder alkali 

Unngå kontakt med øynene 

Oppbevares utilgjengelig for 

barn 

Les bruksanvisningen nøye 

(*) For annen bruk enn kaliumhydroksid, se vedlegg III nr. 15a. 

(**) Mengden natrium-, kalium- eller litiumhydroksid uttrykkes i masse natriumhydroksid. Når det gjelder stoffblandinger, bør summen ikke overstige grenseverdiene angitt i kolonne g.» 

 


