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KOMMISJONSFORORDNING (EU) 2020/2081 

av 14. desember 2020 

om endring av vedlegg XVII til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om  

registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) med  

hensyn til stoffer i tatoveringsblekk og permanent sminke(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember 2006 om registrering, vurdering 

og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå, om endring av 

direktiv 1999/45/EF og om oppheving av rådsforordning (EØF) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1488/94 samt 

rådsdirektiv 76/769/EØF og kommisjonsdirektiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF(1), særlig artikkel 68 

nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 fastsetter begrensninger på framstilling, omsetning og bruk av farlige 

stoffer alene, i stoffblandinger eller i produkter. 

2) Antallet personer i Unionen med tatoveringer eller permanent sminke har økt jevnlig, særlig blant de unge. 

Framgangsmåtene som benyttes ved tatovering eller permanent sminking (omtalt samlet som «tatovering»), enten disse 

omfatter bruk av nåler eller bruk av en annen teknikk som for eksempel mikrobladteknikk, påfører uvegerlig 

hudbarrieren skade. Dermed absorberes blekk og andre stoffblandinger som brukes til tatovering, i kroppen. Stoff-

blandinger som brukes til tatovering, består generelt av fargestoffer og hjelpestoffer som løsemidler, stabilisatorer, 

fuktemidler, pH-regulatorer, bløtemidler, konserveringsmidler og fortykningsmidler. Stoffblandingene innføres i 

menneskehuden, i øyeeplet eller i slimhinnene. Fargestoffene forblir for det meste nær der stoffblandingen gis, slik at 

tatoveringen eller den permanente sminken forblir synlig. De løselige bestanddelene i stoffblandingen spres imidlertid i 

løpet av timer eller dager i hele kroppen. Dermed eksponeres huden og andre organer for virkningene av disse løselige 

stoffene over et lengre tidsrom. Noen av disse stoffene har farlige egenskaper som utgjør en potensiell risiko for 

menneskers helse. Dessuten kan fargestoffenes metabolisme i huden og nedbryting som følge av eksponering for 

solstråling og laserstråling, også føre til at farlige kjemikalier frigis fra det området på kroppen der tatoveringen eller 

den permanente sminken er(2). 

3) Stoffblandinger som omsettes for tatoveringsformål, er produkter som faller inn under virkeområdet for 

europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF(3). Direktiv 2001/95/EF tillater produsenter å omsette produkter bare 

dersom de er trygge. Medlemsstatene gjennomfører denne forpliktelsen ved å treffe tiltak med hensyn til farlige stoffer 

på markedet og melder disse tiltakene til Kommisjonen gjennom Fellesskapets system for rask utveksling av 

opplysninger (RAPEX). RAPEX-meldinger om kjemikalier i stoffblandinger for tatoveringsformål har tiltatt i de senere 

år(4). 

4) Europarådet vedtok i 2003 resolusjon ResAP (2003)2(5) om sikkerheten ved tatoveringer og permanent sminke. 

Resolusjonen ble i 2008 erstattet med resolusjon ResAP (2008)1(6). I resolusjonen fra 2008 ble det anbefalt en rekke 

bestemmelser knyttet til tatoveringspraksis og den kjemiske sammensetningen til stoffblandinger for tatoveringsformål, 

for å sikre at de ikke setter allmennhetens helse og sikkerhet i fare.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 423 av 15.12.2020, s. 6, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 137/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

(1) EUT L 396 av 30.12.2006, s. 1. 

(2) JRC Science for Policy report, Safety of tattoos and permanent make-up: Final report, 2016 https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-

scientific-and-technical-research-reports/safety-tattoos-and-permanent-make-final-report 

(3) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2001/95/EF av 3. desember 2001 om alminnelig produktsikkerhet (EFT L 11 av 15.1.2002, s. 4). 

(4) https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm 

(5) Europarådets resolusjon ResAP (2003)2 on tattoos and permanent make-up, vedtatt av ministerkomiteen 19. juni 2003 på det 844. møte 

mellom ministrenes utsendinger - http://www.ctl-tattoo.net/Documents/PDF/eu_resap_2003_2.pdf 

(6) Europarådets resolusjon ResAP(2008)1 on requirements and criteria for the safety of tattoos and permanent make-up (superseding 

Resolution ResAP(2003)2 on tattoos and permanent make-up), vedtatt av ministerkomiteen 20. februar 2008 på det 1018. møte mellom 

ministrenes utsendinger - https://rm.coe.int/16805d3dc4 
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5) På grunnlag av anbefalingene fra Europarådet har sju medlemsstater innført nasjonal lovgivning som regulerer den 

kjemiske sammensetningen til stoffblandinger for tatoveringsformål(7). 

6) Kommisjonen anmodet 12. mars 2015 Det europeiske kjemikaliebyrå («byrået») i henhold til artikkel 69 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006 om å utarbeide dokumentasjon for å vurdere risikoen for menneskers helse ved visse 

kjemikalier som inngår i stoffblandinger brukt for tatoveringsformål, og behovet for tiltak på unionsplan utover de 

nasjonale tiltakene som allerede er gjennomført i noen medlemsstater, og utover tiltakene basert på de generelle 

sikkerhetskravene fastsatt i direktiv 2001/95/EF. Dokumentasjonen byrået har utarbeidet som svar på Kommisjonens 

anmodning, er i denne forordningen kalt «vedlegg XV-dokumentasjonen». 

7) Byrået utarbeidet vedlegg XV-dokumentasjonen i samarbeid med Italia, Danmark og Norge (byrået og Italia, Danmark 

og Norge betegnes samlet som «dokumentasjonsinnsenderne»), med bistand fra det tyske Bundesinstitut für 

Risikobewertung og det tyske Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin. Den 6. oktober 2017 sendte 

dokumentasjonsinnsenderne inn vedlegg XV-dokumentasjonen(8). Dokumentasjonen viste at risikoene for menneskers 

helse ved eksponering for visse farlige kjemikalier i stoffblandinger for tatoveringsformål ikke kontrolleres tilstrekkelig 

og må håndteres på unionsplan for å oppnå et harmonisert høyt vernenivå for menneskers helse og fritt varebytte i 

Unionen. 

8) Vedlegg XV-dokumentasjonen foreslo en begrensning som forbyr både omsetning og bruk av stoffblandinger for 

tatoveringsformål dersom de inneholder noen stoffer som i henhold til europaparlaments- og rådsforordning (EF)  

nr. 1272/2008(9) er klassifisert i fareklassene kreftframkallende, arvestoffskadelige eller reproduksjonstoksiske i 

kategori 1A, 1B eller 2, hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1 B, hudetsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, 

hudirriterende i kategori 2, alvorlig øyeskadelig i kategori 1 eller øyeirriterende i kategori 2. Vedlegg XV-

dokumentasjonen foreslo også at visse stoffer som er oppført i vedlegg II eller IV til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1223/2009(10), føres opp på visse vilkår, og stoffer som er oppført i tabell 1 i Europarådets 

resolusjon ResAP(2008)1, tas med fordi de kan brytes ned til eller inneholde rester av aromatiske aminer som er 

klassifisert som kreftframkallende eller arvestoffskadelige. Vedlegg XV-dokumentasjonen foreslo at stoffer som er 

klassifisert som kreftframkallende eller arvestoffskadelige i kategori 1A, 1B eller 2 bare på grunnlag av virkninger ved 

eksponering ved innånding og ikke ved andre eksponeringsveier som f.eks. gjennom huden eller munnen, utelates fra 

begrensningen. 

9) Videre foreslo vedlegg XV-dokumentasjonen en rekke merkingskrav, hvorav enkelte ble endret etter råd fra byråets 

forum for utveksling av opplysninger om gjennomføring («forumet») i forbindelse med utarbeidingen av uttalelsen. 

Merkingskravene som er foreslått i vedlegg XV-dokumentasjonen, omfatter et krav om å angi at blandingen er til bruk 

for tatoveringsformål, et krav om å angi et entydig referansenummer for å identifisere hvert bestemt parti, et krav om 

angivelse av bestanddeler som er klassifisert som farlige for menneskers helse i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008, men ikke omfattet av den foreslåtte begrensningen, og bestanddeler som omfattes av den foreslåtte 

begrensningen, men brukes i stoffblandingen i en konsentrasjon under grensen fastsatt ved den foreslåtte begrensningen. 

Dessuten ble det ansett nødvendig med ytterligere ett merkingskrav for å angi forekomsten av nikkel og krom (VI), 

ettersom disse stoffene kan utløse nye tilfeller av hudsensibilisering og potensielt utløse allergiske reaksjoner hos 

sensibiliserte personer. Merkingskravene ble foreslått for å gi forbrukere og tatovører tilleggsopplysninger med henblikk 

på å lette gjennomføringen av begrensningen, og for å sikre at undersøkelsene gjennomføres korrekt i tilfelle skadelige 

helsevirkninger. 

10) I vedlegg XV-dokumentasjonen er det angitt to mulige begrensningsalternativer (RO1 og RO2), hvert med forskjellige 

konsentrasjonsgrenser for stoffer som faller inn under begrensningens virkeområde. RO1 har lavere 

konsentrasjonsgrenser enn RO2. De to alternativene omfatter også alternative framgangsmåter for håndtering av 

framtidig ajourføring av vedlegg II og IV til forordning (EF) nr. 1223/2009. I RO1 foreslås at begrensningen anvendes 

ikke bare for stoffer som for øyeblikket er oppført i disse vedleggene (med de nødvendige vilkår), men også for stoffer 

som blir oppført i disse vedleggene på ethvert tidspunkt i framtiden. Begrensningen vil med andre ord gjelde for disse 

stoffene automatisk, uten behov for å starte en ytterligere begrensningsprosess eller endre vedlegg XVII til forordning 

(EF) nr. 1907/2006 på nytt. Denne framgangsmåten omtales som «dynamisk». I RO2 foreslås at begrensningen får 

  

(7) Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland, Slovenia, Spania og Sverige. 

(8) Annex XV restriction report – proposal for a restriction: Substances in tattoo inks and permanent make up – Oktober 2017 – ECHA med 

Danmark, Italia og Norge – https://echa.europa.eu/documents/10162/6f739150-39db-7e2c-d07d-caf8fb81d153 

(9) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(10) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59). 
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anvendelse bare på stoffer som for øyeblikket er oppført i disse vedleggene (med nødvendige vilkår). Denne 

framgangsmåten omtales som «statisk». I både RO1 og RO2 foreslås en «dynamisk» begrensning for stoffer klassifisert 

i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. Dette begrunnes med at det var nødvendig å sikre et tilstrekkelig nivå for 

vern mot risikoene for menneskers helse som utgjøres av stoffer som inngår i stoffblandinger som brukes for 

tatoveringsformål, og som klassifiseres i de relevante kategoriene i henhold til nevnte forordning. 

11) Byråets komité for risikovurdering (RAC) vedtok 20. november 2018 sin uttalelse der det ble konkludert med at den 

foreslåtte begrensningen, med visse endringer foreslått av RAC, var det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for 

å håndtere den påviste risikoen som oppstår i forbindelse med de forskjellige aktuelle stoffene, både med hensyn til 

effektiv risikoreduksjon, gjennomførbarhet og overvåkingsmulighet. 

12) RAC anså at alle relevante helsefareklasser var omfattet av vedlegg XV-dokumentasjonen, og sa seg enig i 

farevurderingen for stoffene og gruppen av stoffer. I tillegg til begrensningsalternativene som er foreslått innenfor 

rammen av RO1 og RO2, foreslo RAC en endret versjon av RO1-konsentrasjonsgrensene. RAC anså disse endringene 

nødvendige fordi konsentrasjonsgrensene for enkelte stoffer i RO1 og RO2 ikke ga tilstrekkelig beskyttelse. For andre 

stoffer kan det i henhold til RAC foreslås mer gjennomførbare konsentrasjonsgrenser, samtidig som risikoen for 

menneskers helse minimaliseres. 

13) RAC var ikke enig i forslaget om å utelate de to primære aromatiske aminene som er oppført i tabell 1 i ResAP (2008)1, 

fra virkeområdet for den foreslåtte begrensningen, nemlig 6-amino-2-etoksynaftalen (CAS-nr. 293733-21-8) og 2,4-

xylidin (EF-nr. 202-440-0, CAS-nr. 95-68-1). 

14) RAC var imidlertid enig i dokumentasjonsinnsendernes forslag om å utelate kreftframkallende og arvestoffskadelige 

stoffer i kategori 1A, 1B eller 2 som utgjør denne faren, utelukkende på grunn av virkningene etter eksponering ved 

innånding. RAC anså at stoffene som utgjorde en slik fare på grunn av virkningene etter eksponering utelukkende ved 

innånding, ikke var relevante ved intradermal eksponering for stoffblandinger som brukes for tatoveringsformål. 

Dessuten støttet RAC endringen foreslått av dokumentasjonsinnsenderne som svar på rådet gitt av forumet under 

utarbeidingen av uttalelsen. Forumet foreslo å unnta stoffer som er gasser ved standardtemperatur og -trykk, siden disse 

på grunn av sin fysiske tilstand ikke forventes å finnes i stoffblandinger som brukes for tatoveringsformål. Det eneste 

unntaket måtte være formaldehyd, ettersom den offentlige høringen viste at formaldehyd kan finnes i oppløst tilstand i 

tatoveringsblekk. RAC var også enig i at risikoen for at tatovører eksponeres for stoffblandingene som de bruker når de 

tatoverer, er utenfor virkeområdet for vedlegg XV-dokumentasjonen. 

15) RAC støttet ikke dokumentasjonsinnsendernes forslag om å utelate 21 fargestoffer (19 ikke-ftalocyaninpigmenter og 2 

ftalocyaninpigmenter) fra begrensningens virkeområde. Disse fargestoffene er i henhold til vedlegg II til forordning 

(EF) nr. 1223/2009 forbudt til bruk i hårfargestoffer. Det blå ftalocyaninfargestoffet (Pigment Blue 15:3) er imidlertid 

tillatt i henhold til vedlegg IV til nevnte forordning til bruk i andre kosmetiske produkter, mens det grønne 

ftalocyaninfargestoffet (Pigment Green 7) er tillatt for andre kosmetiske produkter enn øyeprodukter. RAC anså at 

risikoen for kreft og mulige ikke-kreftframkallende farer ikke kunne utelukkes for flertallet av disse fargestoffene, 

primært på grunn av mangelen på tilstrekkelig informasjon om deres fareegenskaper og risikoen for menneskers helse. 

RAC merket seg videre at berørte parter under den offentlige høringen påpekte at bare to av disse fargestoffene, de to 

ftalocyaninbaserte fargestoffene Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7, var avgjørende for tatovering, ettersom det 

ikke fantes tryggere og teknisk egnede alternativer til dem. 

16) RAC støttet en dynamisk forbindelse med både forordning (EF) nr. 1223/2009 og forordning(EF) nr. 1272/2008, 

ettersom slike forbindelser gir bedre vern av menneskers helse. 

17) RAC var enig med dokumentasjonsinnsenderne i at en overgangsperiode på 12 måneder med hensyn til datoen da den 

nye begrensningen bør begynne å gjelde, vil gi aktørene i forsyningskjeden tilstrekkelig tid til å oppfylle de nye kravene. 

18) Byråets komité for sosioøkonomisk analyse («SEAC») vedtok 15. mars 2019 en uttalelse om at den foreslåtte 

begrensningen, med endringer foreslått av RAC og SEAC, er det best egnede tiltaket på unionsplan for å håndtere de 

påviste risikoene med hensyn til sosioøkonomiske fordeler og sosioøkonomiske kostnader. SEAC kom fram til denne 

konklusjonen på grunnlag av den beste tilgjengelige informasjonen, idet det er tatt hensyn til at de betydelige fordelene 

for samfunnet med hensyn til skadevirkninger på huden og andre helsevirkninger som kan unngås, sannsynligvis er 

høyere enn bransjens kostnader ved å overholde begrensningene. SEAC konkluderte videre at begrensningen ikke ville 

ha en betydelig negativ virkning på berørte forsyningskjeder, at den ville være overkommelig med hensyn til 

prisøkninger for forbrukerne, og at begrensningen ville minimere risikoen for uønskede substitusjoner. 

19) SEAC sluttet seg til konklusjonene i vedlegg XV-dokumentasjonen og til RAC om at en overgangsperiode på  

12 måneder syntes rimelig og tilstrekkelig til at aktørene i forsyningskjeden kunne overholde begrensningen.  
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20) SEAC støttet også opprettelsen av en dynamisk forbindelse med forordning (EF) nr. 1272/2008 som ville ta hensyn til 

eventuelle framtidige endringer i klassifiseringen av stoffer oppført i del 3 i vedlegg VI til nevnte forordning, med den 

begrunnelsen at den raskere ville gi fordeler for menneskers helse. Med hensyn til framtidige endringer i vedlegg II eller 

IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 uttrykte SEAC en liten preferanse for en statisk forbindelse. SEAC anså at selv om 

en statisk forbindelse kunne medføre forsinkelser med å oppnå de helsefordelene som begrensingen gir, muliggjør den 

korrekt vitenskapelig gransking av konsentrasjonsgrensene som egner seg for den bestemte bruken av stoffene ved 

tatovering, og en korrekt vurdering av tilgjengelige alternativer. 

21) SEAC sa seg enig med RAC i at det var hensiktsmessig å begrense de 19 fargestoffene som er forbudt i kosmetiske 

produkter, ettersom noen av disse i henhold til tilgjengelig informasjon for øyeblikket ikke brukes for tatoveringsformål, 

og det finnes alternativer. For Pigment Blue 15:3 og Pigment Green 7 viste imidlertid kommentarene under den 

offentlige høringen at det ikke fantes tryggere og teknisk egnede alternativer som dekker dette fargespekteret. Når det 

gjelder Pigment Green 7, framgikk det av kommentarene at det i stor grad var erstattet med det bromerte Pigment Green 

36, selv om RAC anså at Pigment Green 36 ikke var et mindre farlig alternativ. SEAC anbefalte derfor et tidsbegrenset 

unntak på 36 måneder for begge pigmentene, med tanke på den tiden produsentene trenger for å endre stoffblandingenes 

sammensetning. Videre støttet SEAC unntaket for gasser ved standardtemperatur og -trykk i tråd med RACs konklusjon 

om at slike gasser ikke forventes å finnes oppløst i blandinger for tatoveringsformål. På grunnlag av informasjonen fra 

den offentlige høringen støttet SEAC også utelatelsen av formaldehyd fra unntaket. 

22) SEAC støttet innføringen av merkingskrav, og anbefalte at merkingskravene tilpasses kravene i forordning (EF)  

nr. 1272/2008 for å hindre duplisering av opplysninger. 

23) Forumet ble rådspurt om den foreslåtte begrensningen i samsvar med artikkel 77 nr. 4 bokstav h) i forordning (EF)  

nr. 1907/2006, og det er tatt hensyn til dets anbefalinger. 

24) Byrået framla 11. juni 2019 uttalelsene fra RAC og SEAC(11) for Kommisjonen. 

25) Idet det tas hensyn til vedlegg XV-dokumentasjonen og uttalelsene fra RAC og SEAC, anser Kommisjonen at det 

foreligger en uakseptabel risiko for menneskers helse som følge av at visse stoffer i stoffblandinger som brukes for 

tatoveringsformål, ligger over de spesifikke konsentrasjonsgrensene. Kommisjonen anser at risikoen må håndteres på 

unionsplan. 

26) Kommisjonen er enig med RAC og SEAC i at en lang rekke farlige stoffer som er identifisert i henhold til forordning 

(EF) nr. 1272/2008, forordning (EF) nr. 1223/2009 og Europarådets resolusjon ResAP (2008)1, ikke bør brukes over en 

viss praktisk konsentrasjonsterskel til tatovering . Dessuten før begrensningen også omfatte forbud mot omsetning av 

stoffblandinger for tatoveringsformål dersom de inneholder noe slikt stoff over den angitte praktiske konsentra-

sjonsterskelen. Som tilleggskrav bør det kreves at leverandører som omsetter stoffblandinger for tatoveringsformål, 

innenfor rammen av de parametrene begrensningen tillater, gir tilstrekkelige opplysninger til å fremme sikker bruk av 

stoffblandingene deres. 

27) Kommisjonen er enig med RAC og SEAC i at begrensningen ikke bør få anvendelse på kreftframkallende og 

arvestoffskadelige stoffer med harmonisert klassifisering som bare bygger på virkningene av eksponering ved 

innånding. Den samme analysen gjelder reproduksjonstoksiske stoffer, selv om ikke noe reproduksjonstoksisk stoff for 

øyeblikket er klassifisert bare på grunnlag av eksponering ved innånding. Reproduksjonstoksiske stoffer med 

harmonisert klassifisering på grunnlag av virkninger bare ved eksponering ved innånding bør derfor også utelukkes fra 

begrensningens virkeområde. 

28) Kommisjonen er enig med RAC og SEAC i at begrensningen ikke bør få anvendelse på andre gassformige stoffer enn 

formaldehyd, ettersom de ikke forventes å forekomme i denne tilstanden i stoffblandinger som brukes for 

tatoveringsformål. 

29) Begrensningen bør dekke ikke bare stoffer som for øyeblikket er klassifisert i farekategoriene i del 3 i vedlegg VI til 

forordning (EF) nr. 1272/2008, men også stoffer som klassifiseres i disse farekategoriene på et hvilket som helst 

tidspunkt i framtiden, etter en endring av den delen ved at klassifiseringen av et stoff tilføyes eller endres. 

Klassifiseringen i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008 bygger på en omhyggelig vurdering av stoffenes 

fareegenskaper. Måten stoffblandingene benyttes på for tatoveringsformål, dvs. ved at de tilføres en del av kroppen, gir 

også tilstrekkelige indikasjoner på den potensielle eksponeringen for disse stoffene. Sammenfattet fører både stoffenes 

potensielle fare(r) og måten personer eksponeres for dem på til den konklusjonen at disse stoffene utgjør et generelt nivå 

av risiko for menneskers helse som er uakseptabelt, og må håndteres ved denne begrensningen i samsvar med kravene i 

avdeling VIII i forordning (EF) nr. 1907/2006.  

  

(11) Sammenstilt versjon av RACs uttalelse, utarbeidet av ECHA-sekretariatet (vedtatt 20. november 2018) og av SEACs uttalelse (vedtatt  

15. mars 2019):https://echa.europa.eu/documents/10162/dc3d6ea4-df3f-f53d-eff0-540ff3a5b1a0 
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30) For ethvert stoff som senere faller inn under vilkårene for begrensningen som følge av en senere endring av del 3 i 

vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008, bør begrensningen få anvendelse for stoffet når klassifiseringen i denne 

delen får anvendelse. Dette er vanligvis 18 måneder etter at stoffet er oppført i vedlegg VI til nevnte forordning.  

18-månedersperioden vil gi tilvirkerne tilstrekkelig tid til å finne tryggere alternativer, særlig i tilfeller som ellers kan 

føre til uønskede substitusjoner. Det er ikke nødvendig å ta stilling til tilgjengeligheten av alternativer til stoffer som 

klassifiseres i framtiden, ettersom behovet for å sikre et høyt nivå av vern av menneskers helse har forrang framfor 

betraktninger vedrørende alternativenes tekniske og økonomiske gjennomførbarhet for stoffer som brukes i tatove-

ringsblekk. 

31) Likeledes bør begrensningen omfatte ikke bare stoffer som for øyeblikket er oppført med de relevante vilkår i vedlegg II 

eller IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, men også stoffer som oppføres med noen av disse vilkårene på ethvert 

tidspunkt i framtiden, etter en endring som tilføyer eller endrer oppføringen av et stoff i disse vedleggene. Dersom 

stoffet gir tilstrekkelig grunn til bekymring for sikkerheten til at det begrenses i kosmetiske produkter som pålegges 

huden, må det også gi minst samme grunn til bekymring for sikkerheten når det forekommer i stoffblandinger som 

brukes for tatoveringsformål, og som føres inn i menneskekroppen gjennom huden. Det er ikke nødvendig å ta stilling til 

tilgjengeligheten av alternativer til stoffer som faller inn under virkeområdet for begrensningen i framtiden, ettersom 

behovet for å verne menneskers helse har forrang framfor betraktninger vedrørende alternativenes tekniske og 

økonomiske gjennomførbarhet. 

32) Med hensyn til stoffene som senere faller inn under vilkårene for begrensningen som følge av en framtidig endring av 

forordning (EF) nr. 1223/2009, bør det imidlertid gis en ytterligere frist etter at den relevante endringen er trådt i kraft, 

slik at tilvirkere har tid til å tilpasse seg konsekvensene av at stoffet faller inn under vilkårene for begrensningen, eller 

finne et tryggere alternativ. Dette skyldes at vurderingen som kreves før et stoff kan oppføres i vedlegg II eller IV til 

forordning (EF) nr. 1223/2009, ikke gir mulighet for spesifikk gransking av stoffet med hensyn til virkningene i 

stoffblandinger som omsettes for tatoveringsformål. Tilleggsfristen bør settes til 18 måneder etter at den relevante 

endringen i vedlegg II eller IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 trer i kraft. 

33) RAC anbefalte en redusert konsentrasjonsgrense på 0,01 % for stoffer som er klassifisert i fareklassene hud- eller 

øyeirriterende, hudetsende eller gir alvorlig øyeskade på grunnlag av at grensen på 0,1 % som er foreslått av 

dokumentasjonsinnsenderne, ikke gir tilstrekkelig beskyttelse i tilfelle intradermal tilførsel. Under SEAC-høringen ble 

det understreket at for noen syrer og baser som brukes som pH-regulatorer i blandinger for tatovering, er en 

konsentrasjon på 0,01 % eller lavere kanskje ikke tilstrekkelig til at disse stoffene kan benyttes til å justere blandingens 

pH-verdi. Syrers og basers irriterende eller etsende egenskaper skyldes deres ekstreme pH-verdier. Den irriterende eller 

etsende virkningen til en stoffblanding som inneholder slike syrer og baser, vil imidlertid mer avhenge av 

stoffblandingens samlede pH enn enkeltstoffenes pH og konsentrasjon. På bakgrunn av disse faktorene bør det angis en 

konsentrasjonsgrense på 0,1 % for irriterende eller etsende stoffer når de brukes som pH-regulatorer. 

34) For øyeblikket er merkingskrav for stoffblandinger for tatoveringsformål ikke harmonisert i Unionen. Med tanke på de 

iboende helserisikoene ved stoffer i blandinger for tatoveringsformål og det økende antallet personer som ønsker 

tatoveringer og permanent sminke, kreves det harmonisering med hensyn til hva som angis på emballasjen, for å sikre 

korrekt gjennomføring av begrensningen og dermed skape tillit til et EU-marked for sikre produkter for 

tatoveringsformål, tillate myndighetene å foreta den nødvendige overvåking og håndheving og imøtegå og forhindre en 

fragmentering av det indre marked. 

35) For å sikre en korrekt gjennomføring av begrensningen og muliggjøre direkte sporbarhet i tilfelle skadelige 

helsevirkninger anser Kommisjonen at en stoffblanding som omsettes i Unionen for tatoveringsformål, bør merkes med 

en liste over stoffer som tilsettes under framstillingsprosessen og finnes i stoffblandingen som brukes for 

tatoveringsformål. For samme formål bør tatovøren formidle opplysningene som er angitt på emballasjen, eller tatt med 

i bruksanvisningen, til personen som behandles. Kravet om å angi en fullstendig liste over bestanddeler tjener til å 

imøtegå et eventuelt lappeteppe av nasjonale regler, oppnå stordriftsfordeler for tilvirkerne og dra full nytte av 

markedsharmonisering. En slik fullstendig liste er dessuten nødvendig for å sikre at begrensningen ved en omfattende 

liste over stoffer er praktisk gjennomførbar, kan overvåkes og er effektiv i hele Unionen. Den foreslåtte felles 

nomenklaturen vil gjøre det mulig å identifisere stoffene ved bruk av et entydig navn i alle medlemsstater. Dette vil 

gjøre at forbrukerne lett kan gjenkjenne stoffer som de er blitt anbefalt å unngå (for eksempel på grunn av allergier). 

36) For å utfylle den fullstendige listen over bestanddeler og potensielle merkingskrav i henhold til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 er Kommisjonen enig med RAC og SEAC med hensyn til andre opplysninger som bør angis på 

stoffblandinger til bruk for tatoveringsformål, særlig det entydige partinummeret, eventuell forekomst av nikkel og krom 

(VI) og ytterligere sikkerhetsopplysninger på emballasjen eller i bruksanvisningen. Kommisjonen anser også at 

forekomsten av pH-regulerende stoffer bør merkes særskilt. 
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37) For å gjøre det lettere for tatovører å overholde denne begrensningen, bør bare stoffblandinger som er merket med 

setningen «Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent sminke» brukes for tatoveringsformål. 

38) På bakgrunn av vedlegg XV-dokumentasjonen, uttalelsene fra RAC og SEAC, den sosioøkonomiske virkningen og 

tilgjengeligheten av alternativer konkluderer Kommisjonen med at begrensningen som er foreslått i vedlegg XV-

dokumentasjonen, med de endringene som er beskrevet, er det mest hensiktsmessige tiltaket på unionsplan for å 

håndtere den konstaterte risikoen for menneskers helse, uten å pålegge leverandører, tatovører eller forbrukere en 

betydelig byrde. 

39) Berørte parter bør gis tilstrekkelig tid til å treffe egnede tiltak for å overholde den nye begrensningen. Kommisjonen 

anser at en periode på 12 måneder er tilstrekkelig til at laboratorier kan innføre og få nødvendig erfaring med 

analysemetodene som er eller blir utviklet av medlemsstatene og andre berørte parter for kontroll av at begrensningen 

overholdes. 

40) Kommisjonen er enig i SEACs anbefaling om at det bør innvilges et lengre tidsrom for Pigment Blue 15:3 og Pigment 

Green 7 på grunn av mangelen på tryggere og teknisk egnede alternativer og tiden produsentene trenger for å endre 

sammensetningen av sine stoffblandinger. Kommisjonen anser at 24 måneder er tilstrekkelig til å finne tryggere 

alternativer og fjerne fra markedet stoffblandinger brakt i omsetning til bruk for tatoveringsformål som inneholder disse 

pigmentene. 

41) Stoffblandinger som bringes i omsetning til bruk for tatoveringsformål, tilføres av en rekke årsaker, deriblant estetiske 

og medisinske. Slike stoffblandinger faller inn under virkeområdet for europaparlaments- og rådsforordning (EU) 

2017/745(12). Ved omsetning eller bruk utelukkende for medisinske formål i henhold til forordning (EU) 2017/745 bør 

begrensningen fastsatt i denne forordningen ikke få anvendelse på dem. For å sikre en ensartet reguleringsmetode for 

forordning (EU) 2017/745 og (EF) nr. 1907/2006 og sikre et høyt nivå av vern av menneskers helse, bør de spesifikke 

forpliktelsene og kravene som er fastsatt i de to forordningene, få anvendelse kumulativt når omsetningen eller bruken 

av slike stoffblandinger kan være for både medisinske og ikke-medisinske formål. 

42) Forordning (EF) nr. 1907/2006 bør derfor endres. 

43) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 133 nr. 1 i 

forordning (EF) nr. 1907/2006. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

Vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 endres i samsvar med vedlegget til denne forordningen. 

Artikkel 2 

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

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

Utferdiget i Brussel 14. desember 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 _____  

  

(12) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning 

(EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 

5.5.2017, s. 1). 
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VEDLEGG 

I vedlegg XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006 gjøres følgende endringer: 

1) Følgende post tilføyes: 

«75. 

Stoffer som faller inn under ett eller flere av 

følgende punkter: 

a) Stoffer klassifisert som et av følgende 

stoffer i del 3 i vedlegg VI til forordning 

(EF) nr. 1272/2008: 

— Kreftframkallende i kategori 1A, 1B 

eller 2, eller stoffer som skader 

arvestoffet i kjønnsceller, i kategori 

1A, 1B eller 2, unntatt stoffer som 

klassifiseres ut fra virkninger som 

oppstår utelukkende etter 

eksponering ved innånding. 

— Reproduksjonstoksiske i kategori 1A, 

1B eller 2, unntatt stoffer som 

klassifiseres ut fra virkninger som 

oppstår utelukkende etter 

eksponering ved innånding. 

— Hudsensibiliserende i kategori 1, 1A 

eller 1B. 

— Hudetsende i kategori 1, 1A, 1B eller 

1C eller hudirriterende i kategori 2. 

— Stoffer som gir alvorlig øyeskade i 

kategori 1 eller øyeirriterende i 

kategori 2. 

b) Stoffer som er oppført i vedlegg II til 

europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 1223/2009(*). 

c) Stoffer som er oppført i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1223/2009, og som 

det er angitt et vilkår for i minst én av 

kolonnene g, h og i i tabellen i nevnte 

vedlegg. 

d) Stoffer som er oppført i tillegg 13 til dette 

vedlegget. 

Tilleggskravene i nr. 7 og 8 i kolonne 2 i 

denne posten får anvendelse på alle stoff-

blandinger til bruk for tatoveringsformål, 

uavhengig av hvorvidt de inneholder et stoff 

som faller inn under bokstav a)–d) i denne 

posten. 

1. Skal ikke bringes i omsetning til bruk for tatoveringsformål, og 

stoffblandinger som inneholder slike stoffer, skal ikke brukes for 

tatoveringsformål etter 4. januar 2022 dersom det eller de aktuelle 

stoffene er til stede under følgende omstendigheter: 

a) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 som kreftframkallende i kategori 1A, 1B eller 2, 

eller som skadelig for arvestoffet i kjønnsceller i kategori 1A, 1B 

eller 2, dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en 

konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent. 

b) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 som reproduksjonstoksisk i kategori 1A, 1B eller 2, 

dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på 

minst 0,001 vektprosent. 

c) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 som hudsensibiliserende i kategori 1, 1A eller 1B, 

dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon på 

minst 0,001 vektprosent. 

d) Et stoff som er klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) 

nr. 1272/2008 som hudetsende i kategori 1, 1A, 1B eller 1C, som 

hudirriterende i kategori 2, som gir alvorlig øyeskade i kategori 1 

eller som øyeirriterende i kategori 2, dersom stoffet forekommer i 

stoffblandingen i en konsentrasjon på minst 

i) 0,1 vektprosent dersom stoffet brukes utelukkende som pH-

regulator, 

ii) 0,01 vektprosent i alle andre tilfeller. 

e) Et stoff som er oppført i vedlegg II til forordning (EF) 

nr. 1223/2009(*), dersom stoffet forekommer i stoffblandingen i 

en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent. 

f) Et stoff for hvilket det er angitt minst ett av følgende vilkår i 

kolonne g (Produkttype, kroppsdeler) i tabellen i vedlegg IV til 

forordning (EF) nr. 1223/2009, dersom stoffet forekommer i 

blandingen i en konsentrasjon på minst 0,00005 vektprosent: 

i) «Produkter som skylles av» 

ii) «Må ikke brukes i produkter som pålegges slimhinner» 

iii) «Må ikke brukes i øyeprodukter» 

g) Et stoff som det er angitt et vilkår for i kolonne h (Høyeste 

konsentrasjon i bruksklart preparat) eller kolonne i (Annet) i 

tabellen i vedlegg IV til forordning (EF) nr. 1223/2009, dersom 

stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon eller på en 

annen måte som ikke er i samsvar med vilkåret angitt i kolonnen. 

h) Et stoff som er oppført i tillegg 13 til dette vedlegget, dersom 

stoffet forekommer i stoffblandingen i en konsentrasjon som er lik 

eller høyere enn konsentrasjonsgrensen som er angitt for stoffet i 

tillegget. 

2. I denne posten menes med «for tatoveringsformål» injisering eller 

innføring av stoffblandingen i en persons hud, slimhinne eller øyeeple 

ved en prosess eller framgangsmåte (herunder framgangsmåter som til 

vanlig omtales som permanent sminke, kosmetisk tatovering, 

mikrobladteknikk eller mikropigmentering) med sikte på å etterlate et 

merke eller motiv på vedkommendes kropp. 
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 3. Dersom et stoff som ikke er oppført i tillegg 13, faller inn under én 

eller flere av bokstavene a)–g) i nr. 1, får den strengeste konsentra-

sjonsgrensen som er fastsatt i de aktuelle bokstavene, anvendelse på 

stoffet. Dersom et stoff som er oppført i tillegg 13, også faller inn 

under én eller flere av bokstavene a)–g) i nr. 1, får konsentra-

sjonsgrensen som er fastsatt i bokstav h) i nr. 1, anvendelse for stoffet. 

4. Som unntak fra dette får nr. 1 ikke anvendelse på følgende stoffer før 

4. januar 2023: 

a) Pigment Blue 15:3 (CI 74160, EF-nr. 205-685-1, CAS-nr. 147-14-

8). 

b) Pigment Green 7 (CI 74260, EF-nr. 215-524-7, CAS-nr. 1328-53-

6). 

5. Dersom del 3 i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 endres 

etter 4. januar 2021 for å klassifisere eller omklassifisere et stoff slik at 

stoffet faller inn under nr. 1 bokstav a), b), c) eller d) i denne posten, 

eller slik at det faller inn under en annen av bokstavene enn tidligere, 

og datoen for anvendelsen for den nye eller reviderte klassifiseringen 

kommer etter datoen nevnt i nr. 1 eller eventuelt nr. 4 i denne posten, 

skal endringen, ved anvendelsen av denne posten på stoffet, anses å få 

virkning fra datoen for anvendelsen av den nye eller reviderte 

klassifiseringen. 

6. Dersom vedlegg II eller IV til forordning (EF) nr. 1223/2009 endres 

etter 4. januar 2021 for å oppføre et stoff eller endre oppføringen av 

det slik at stoffet omfattes av nr. 1 bokstav e), f) eller g) i denne 

posten, eller slik at det faller inn under en annen av bokstavene enn 

tidligere, og endringen får virkning etter datoen nevnt i nr. 1 eller 

eventuelt nr. 4 i denne posten, skal endringen, ved anvendelsen av 

denne posten på stoffet, anses å få virkning på datoen 18 måneder etter 

datoen for ikrafttredelsen av rettsakten der endringen er gjort. 

7. Leverandører som bringer en stoffblanding i omsetning til bruk for 

tatoveringsformål, skal sikre at stoffblandingen etter 4. januar 2022 er 

merket med følgende opplysninger: 

a) Angivelsen «Stoffblanding til bruk i tatoveringer eller permanent 

sminke». 

b) Et referansenummer som identifiserer partiet entydig. 

c) En liste over bestanddeler i samsvar med nomenklaturen fastsatt i 

ordlisten over vanlige navn på bestanddeler i henhold til artikkel 

33 i forordning (EF) nr. 1223/2009 eller, i mangel av et vanlig 

navn på bestanddelen, IUPAC-betegnelsen. Dersom det ikke 

foreligger et vanlig navn eller en IUPAC-betegnelse for bestand-

delen, brukes CAS-nummeret og EF-nummeret. Bestanddeler skal 

oppføres i synkende rekkefølge etter vekt eller volum for 

bestanddelene på tidspunktet for framstillingen. Med «bestanddel» 

menes ethvert stoff som tilsettes i løpet av framstillingsprosessen, 

og som finnes i stoffblandingen til bruk for tatoveringsformål. 

Urenheter skal ikke anses som bestanddeler. Dersom navnet på et 

stoff som brukes som bestanddel i henhold til denne posten 

allerede kreves oppført på etiketten i henhold til forordning (EF) 

nr. 1272/2008, er det ikke nødvendig å merke bestanddelen i 

samsvar med denne forordningen. 
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 d) Tilleggsangivelsen «pH-regulator» for stoffer som faller inn under 

nr. 1 bokstav d) i). 

e) Angivelsen «Inneholder nikkel. Kan forårsake allergiske 

reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder nikkel under 

konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13. 

f) Angivelsen «Inneholder krom (VI). Kan forårsake allergiske 

reaksjoner» dersom stoffblandingen inneholder krom under 

konsentrasjonsgrensen angitt i tillegg 13. 

g) Sikkerhetsinstruks for bruk dersom dette ikke allerede kreves 

angitt på etiketten i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008. 

Informasjonen skal være klart synlig, lett å lese og merket på en 

måte som ikke kan slettes. 

Informasjonen skal skrives på det eller de offisielle språkene i den 

eller de medlemsstaten(e) der stoffblandingen bringes i omsetning, 

med mindre vedkommende medlemsstat(er) bestemmer noe annet. 

Dersom det er nødvendig på grunn av emballasjens størrelse, skal 

opplysningene i første ledd, unntatt bokstav a), i stedet tas med i 

bruksanvisningen. 

Før en stoffblanding brukes for tatoveringsformål, skal den som bruker 

stoffblandingen, gi personen som gjennomgår behandlingen, de 

opplysningene som er merket på emballasjen eller tatt med i 

bruksanvisningen i henhold til dette nummeret. 

8. Stoffblandinger som ikke inneholder angivelsen «Stoffblanding til 

bruk i tatoveringer eller permanent sminke», skal ikke brukes for 

tatoveringsformål. 

9. Denne posten får ikke anvendelse på stoffer som er gasser ved en 

temperatur på 20 °C og et trykk på 101,3 kPa, eller som genererer et 

damptrykk på mer enn 300 kPa ved en temperatur på 50 °C, unntatt 

formaldehyd (CAS-nr. 50-00-0, EF-nr. 200-001-8). 

10. Denne posten får ikke anvendelse på omsetning av en stoffblanding til 

bruk for tatoveringsformål, eller på bruk av en stoffblanding for 

tatoveringsformål, når denne bringes i omsetning utelukkende som 

medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr i henhold til 

forordning (EU) 2017/745, eller når den brukes utelukkende som 

medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr i henhold til samme 

forordning. Dersom omsetningen eller bruken ikke utelukkende er som 

medisinsk utstyr eller tilbehør til medisinsk utstyr, får kravene i 

forordning (EU) 2017/745 og i denne forordningen anvendelse 

kumulativt. 

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1223/2009 av 30. november 2009 om kosmetiske produkter (EUT L 342 av 22.12.2009, 

s. 59).» 

2) Nytt tillegg 13 skal lyde: 

«Tillegg 13 

Post 75 – Liste over stoffer med spesifikke konsentrasjonsgrenser: 

Stoffnavn EF-nr. CAS-nr. 
Konsentrasjonsgrense (etter 

vekt) 

Kvikksølv 231-106-7 7439-97-6 0,00005 % 

Nikkel 231-111-4 7440-02-0 0,0005 % 

Metallorganisk tinn 231-141-8 7440-31-5 0,00005 % 

Antimon 231-146-5 7440-36-0 0,00005 % 

Arsen 231-148-6 7440-38-2 0,00005 % 
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Stoffnavn EF-nr. CAS-nr. 
Konsentrasjonsgrense (etter 

vekt) 

Barium(**) 231-149-1 7440-39-3 0,05 % 

Kadmium 231-152-8 7440-43-9 0,00005 % 

Krom‡ 231-157-5 7440-47-3 0,00005 % 

Kobolt 231-158-0 7440-48-4 0,00005 % 

Kobber(**) 231-159-6 7440-50-8 0 025 % 

Sink(**) 231-175-3 7440-66-6 0,2 % 

Bly 231-100-4 7439-92-1 0,00007 % 

Selen 231-957-4 7782-49-2 0,0002 % 

Benzo[a]pyren 200-028-5 50-32-8, 63466-71-7 0,0000005 % 

Polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), 

klassifisert i del 3 i vedlegg VI til forordning 

(EF) nr. 1272/2008 som kreftframkallende eller 

som et stoff som skader arvestoffet i 

kjønnsceller, i kategori 1A, 1B eller 2 

  0,00005 % (individuelle 

konsentrasjoner) 

Metanol 200-659-6 67-56-1 11 % 

o-anisidin(**) 201-963-1 90-04-0 0,0005 % 

o-toluidin(**) 202-429-0 95-53-4 0,0005 % 

3,3′-diklorbenzidin(**) 202-109-0 91-94-1 0,0005 % 

4-metyl-m-fenylendiamin(**) 202-453-1 95-80-7 0,0005 % 

4-kloranilin(**) 203-401-0 106-47-8 0,0005 % 

5-nitro-o-toluidin(**) 202-765-8 99-55-8 0,0005 % 

3,3'-dimetoksybenzidin(**) 204-355-4 119-90-4 0,0005 % 

4,4'-bi-o-toluidin(**) 204-358-0 119-93-7 0,0005 % 

4,4'-tiodianilin(**) 205-370-9 139-65-1 0,0005 % 

4-klor-o-toluidin(**) 202-441-6 95-69-2 0,0005 % 

2-naftylamin(**) 202-080-4 91-59-8 0,0005 % 

Anilin(**) 200-539-3 62-53-3 0,0005 % 

Benzidin(**) 202-199-1 92-87-5 0,0005 % 

p-toluidin(**) 203-403-1 106-49-0 0,0005 % 

2-metyl-p-fenylendiamin(**) 202-442-1 95-70-5 0,0005 % 

Bifenyl-4-ylamin(**) 202-177-1 92-67-1 0,0005 % 

4-o-tolylazo-o-toluidin(**) 202-591-2 97-56-3 0,0005 % 

4-metoksy-m-fenylendiamin(**) 210-406-1 615-05-4 0,0005 % 

4,4'-metylendianilin(**) 202-974-4 101-77-9 0,0005 % 

4,4’-metylendi-o-toluidin(**) 212-658-8 838-88-0 0,0005 % 

6-metoksy-m-toluidin(**) 204-419-1 120-71-8 0,0005 % 

4,4'-metylen-bis-[2-kloranilin](**) 202-918-9 101-14-4 0,0005 % 
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4,4'-oksydianilin(**) 202-977-0 101-80-4 0,0005 % 

2,4,5-trimetylanilin(**) 205-282-0 137-17-7 0,0005 % 

4-aminoazobenzen(**) 200-453-6 60-09-3 0,0005 % 

p-fenylendiamin(**) 203-404-7 106-50-3 0,0005 % 

Sulfanilsyre(**) 204-482-5 121-57-3 0,0005 % 

4-amino-3-fluorfenol(**) 402-230-0 399-95-1 0,0005 % 

2,6-xylidin 201-758-7 87-62-7 0,0005 % 

6-amino-2-etoksynaftalen  293733-21-8 0,0005 % 

2,4-xylidin 202-440-0 95-68-1 0,0005 % 

Pigment Red 7 (PR7)/CI 12420 229-315-3 6471-51-8 0,1 % 

Pigment Red 9 (PR9)/CI 12460 229-104-6 6410-38-4 0,1 % 

Pigment Red 15 (PR15)/CI 12465 229-105-1 6410-39-5 0,1 % 

Pigment Red 210 (PR210)/CI 12477 612-766-9 61932-63-6 0,1 % 

Pigment Orange 74 (PO74)  85776-14-3 0,1 % 

Pigment Yellow 65 (PY65)/CI 11740 229-419-9 6528-34-3 0,1 % 

Pigment Yellow 74 (PY74)/CI 11741 228-768-4 6358-31-2 0,1 % 

Pigment Red 12 (PR12)/CI 12385 229-102-5 6410-32-8 0,1 % 

Pigment Red 14 (PR14)/CI 12380 229-314-8 6471-50-7 0,1 % 

Pigment Red 17 (PR17)/CI 12390 229-681-4 6655-84-1 0,1 % 

Pigment Red 112 (PR112)/CI 12370 229-440-3 6535-46-2 0,1 % 

Pigment Yellow 14 (PY14)/CI 21095 226-789-3 5468-75-7 0,1 % 

Pigment Yellow 55 (PY55)/CI 21096 226-789-3 6358-37-8 0,1 % 

Pigment Red 2 (PR2)/CI 12310 227-930-1 6041-94-7 0,1 % 

Pigment Red 22 (PR22)/CI 12315 229-245-3 6448-95-9 0,1 % 

Pigment Red 146 (PR146)/CI 12485 226-103-2 5280-68-2 0,1 % 

Pigment Red 269 (PR269)/CI 12466 268-028-8 67990-05-0 0,1 % 

Pigment Orange16 (PO16)/CI 21160 229-388-1 6505-28-8 0,1 % 

Pigment Yellow 1 (PY1)/CI 11680 219-730-8 2512-29-0 0,1 % 

Pigment Yellow 12 (PY12)/CI 21090 228-787-8 6358-85-6 0,1 % 

Pigment Yellow 87 (PY87)/CI 21107:1 239-160-3 15110-84-6, 

14110-84-6 

0,1 % 

Pigment Yellow 97 (PY97)/CI 11767 235-427-3 12225-18-2 0,1 % 

Pigment Orange 13 (PO13)/CI 21110 222-530-3 3520-72-7 0,1 % 

Pigment Orange 34 (PO34)/CI 21115 239-898-6 15793-73-4 0,1 % 

Pigment Yellow 83 (PY83)/CI 21108 226-939-8 5567-15-7 0,1 % 

Solvent Red 1 (SR1)/CI 12150 214-968-9 1229-55-6 0,1 % 
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Acid Orange 24 (AO24)/CI 20170 215-296-9 1320-07-6 0,1 % 

Solvent Red 23 (SR23)/CI 26100 201-638-4 85-86-9 0,1 % 

Acid Red 73 (AR73)/CI 27290 226-502-1 5413-75-2 0,1 % 

Disperse Yellow 3/CI 11855 220-600-8 2832-40-8 0,1 % 

Acid Green 16 603-214-8 12768-78-4 0,1 % 

Acid Red 26 223-178-3 3761-53-3 0,1 % 

Acid Violet 17 223-942-6 4129-84-4 0,1 % 

Basic Red 1 213-584-9 989-38-8 0,1 % 

Disperse Blue 106 602-285-2 12223-01-7 0,1 % 

Disperse Blue 124 612-788-9 61951-51-7 0,1 % 

Disperse Blue 35 602-260-6 12222-75-2 0,1 % 

Disperse Orange 37 602-312-8 12223-33-5 0,1 % 

Disperse Red 1 220-704-3 2872-52-8 0,1 % 

Disperse Red 17 221-665-5 3179-89-3 0,1 % 

Disperse Yellow 9 228-919-4 6373-73-5 0,1 % 

Pigment Violet 3 603-635-7 1325-82-2 0,1 % 

Pigment Violet 39 264-654-0 64070-98-0 0,1 % 

Solvent Yellow 2 200-455-7 60-11-7 0,1 % 

(**) Løselig. ‡ Krom VI.» 

 


