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Mattilsynet 
 
 
Jeg vil først få takke for å ha blitt gjort spesielt oppmerksom på denne tidlighøringen ved 
egen e-post til meg 4 juli. 
 
Som det fremgår av høringsbrevet gjelder dette 5 forslag til EU-rettsakter som alle er på 
forslagsstadiet, og under behandling i EU-kommisjonen.  
 
Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:  
 

a) Regulering av arbutinene a-arbutin, β-arbutin og deoxyarbutin  

b) Regulering av UV - filteret benzophenone-3  

c) Regulering av diklormetan  

d) Regulering av Methylene Bis-Benzotriazolyl Tetramethylbutylphenol, (MBBT nano) 

som UV filter  

e) Regulering av peanøtt olje og hydrolyserte hveteproteiner  

 
Jeg forstår det slik at for samtlige forslag foreligger det konkrete utkast til regulering som EU-
kommisjonen har foreslått og som den legger opp til skal sluttbehandles i møter i den 
såkalte stående komiteen for kosmetikk (COSCOM) i nærmeste fremtid. 
Reguleringsforslagene er detaljert gjort rede for i høringsbrevet. Norge deltar i diskusjoner i 
COSCOM i den utstrekning slike oppstår - men kan ikke delta i voteringene.  
 
Kommisjonen baserer som oftest forslag som legges frem for COSCOM på forutgående 
behandling i arbeidsgruppen for kosmetikk (Ad hoc working party). Samtlige av de 5 sakene 
som tidlighøringen omfatter har tidligere vært behandlet på flere møter i arbeidsgruppen.   
 
Allerede ved brev til kommisjonen 9. april 2003 ba tidligere SNT om ny vitenskapelig 
risikovurdering for den fremdeles gjeldende tillatelsen til å bruke CMR-stoffet diklormetan i 
kosmetikk på visse vilkår. Først 11. desember 2012 – dvs. mer enn 9 år senere - la SCCS frem 
sin første risikovurdering av bruken av diklormetan i kosmetikk. Dette er kanskje et noe 
spesielt eksempel på at helsemessig godt begrunnede nasjonale fremspill for å få endret EU’ 
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regelverk på kosmetikkområdet kan ta meget lang tid. På den annen side har det bare helt 
unntaksvis tatt kortere tid enn 2 år før et erkjent stoff-relatert folkehelseproblem er blitt 
risikohåndtert ved å gi ny eller endret regulering med lovs kraft. Jeg håper at neste noe 
større forandring av kosmetikkforordningen kan endre dette uheldige forholdet. 
 
Mitt poeng i denne omgang er at allerede når arbeidsgruppen diskuterer en sak vil det 
erfaringsmessig mange ganger foreligge et råutkast til mulig regulering som håndterer en 
risiko redegjort for i en SCCS «opinion».  Mattilsynet har valgt å tidlighøre reguleringsforslag 
som gitt i dokumenter presentert for COSCOM. Valget er sikkert gjort på grunnlag av 
vurderinger for og imot alternativt å tidlighøre råutkast kommisjonen har foreslått til 
arbeidsgruppen. Helsemessig velbegrunnede ønsker har større «gjennomslagskraft» i 
forhold til råutkast enn til COSCOM-utkast. Det var min erfaring så lenge jeg deltok i 
Mattilsynets forvaltning på dette lovområdet. Jeg vil derfor be Mattilsynet tenke gjennom 
dette en gang til.  
 
  
 MBBT - saken 
 
MBBT er et organisk UV filter som har vært tillatt på ikke-nano form opp til 10 % siden år 
2000. Navn påbudt brukt ved deklarering på solprodukter i form av kremer, geler, lotion, 
spray etc. (samt i andre produkter som leppe-pomade for eksempel) er INCI-navnet 
Methylene bis-benzotriazolyl tetramethylbutylphenol. I et vedlagt dokumentet (Vedlegg 1) 
som gir data for de 23 UV filtrene som er tillatt per dags dato, sammenlikner jeg MBBT med 
de andre blant annet mht. beskyttelse også mot UVA.  
 
Filteret er utpreget bredspektret og gir derfor god beskyttelse også mot UVA-strålingen 
forutsatt at sol-produktet brukes riktig og ellers oppfyller EU’ kvalitetskrav til slike produkter 
som nedfelt i egne EU bestemmelser1.  Kosmetikkbransjen mener at MBBT i tillegg har en 
stabiliserende effekt på andre UV-filtre som det er sammen med i produktet2. Stoffet er 
ellers ikke nevnt i sammenheng med temaet endokrine forstyrrelser. Det brukes relativt 
mye.  
 
I COSCOM-utkastet som foreligger (Vedlegg 2) hefter jeg meg bare ved følgende formulering 
under angitte bruksbetingelser: 
 
“Not to be used in applications that may lead to exposure of the end user’s lungs by 
inhalation”  
 
Samme formulering brukes i nylig vedtatte reguleringer for anvendelsen av titandioksid 
(TiO2) på nano-form (som UV-filter) og anvendelsen av fargestoffet Carbon black på nano-
form. Disse EØS-reguleringene er enda ikke gjennomført i norsk lov ser jeg. Formuleringen 

                                                           
1 Commission Recommendation of 22 September 2006 on the efficacy of sunscreen products and the claims 
made relating thereto (notified under document number C(2006) 4089) (Text with EEA relevance) - 
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/products/sunscreen_en 
2 http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient/methylene-bis-benzotriazolyl-tetramethylbutylphenol 
 

http://www.cosmeticsinfo.org/ingredient/methylene-bis-benzotriazolyl-tetramethylbutylphenol
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finnes også i en ny regulering av bruken av sinkoksid (ZnO) på nano-form som UV-filter. For 
dette stoffet heter det i norsk lov ved endringsforskrift vedtatt 11.07.2016;  
 
«Ikke beregnet på bruksområder som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger ved 
innånding». 
 
Dette er da etter mitt syn å oppfatte som et forbud mot å bruke disse nano-stoffene på en 
slik måte at det kan oppstå risiko for lungeskade. Forbudet retter seg mot produsent 
(«responsible person») – og er å anse som håndtering av risiko redegjort for av SCCS i 
dokumentet «SCCS/1546/revised 25 June 2015»: 
 

“In view of the limited available information on inhalation toxicity, which indicates 
severe inflammatory effects of microfine MBBT in the respiratory tract, caution is 
warranted against the use of the material in applications that could lead to exposure 
of the consumer’s lungs by inhalation. “ 

 
I forbindelse med TiO2-nano saken knyttet SCCS innledningsvis denne alvorlige helserisikoen 
til bruk av sprayprodukter – referer aktuell sak i juli 2014 som inkluderte media-oppslag 
samt oppslag på Mattilsynets sider3.  Imidlertid, siden det finnes forskjellige typer 
sprayprodukter (aerosolbeholdere, pumpespray uten innhold av drivgasser) ble SCCS bedt 
om å forklare nærmere hva de egentlig mente med sprayprodukter. De ga da følgende 
forklaring som fremkommer av dokumentet SCCS/1539/14:  
 

“Generally speaking, the term spray is broad and includes:   
 
a) aerosol dispensers, for which there is the definition contained in Directive 75/324:  
 

"nonreusable containers made of metal, glass or plastic and containing a gas 
compressed, liquefied or dissolved under pressure, with or without a liquid, 
paste or powder, and fitted with a release device allowing the contents to be 
ejected as solid or liquid particles in suspension in a gas, as a foam, paste or 
powder or in a liquid state";   

 
b) spray bottles containing a pump that draws a liquid up from the bottom and forces 
it through a nozzle generating a stream or a mist.    
 
In addition, according to literature "aerosol" indicates a suspension of solid or liquid 
particles in a gas (usually air) with particle size 2 nm to more than 100 μm while 
"spray" indicates a droplet aerosol formed by the mechanical breakup of a liquid with 
particles larger than a few micrometers. 
  
Many cosmetic products present on the market are dispensed through a mechanical 
pump that, instead of aerosol/nebulisation, produces a single dose of cream. 

                                                           
3 
http://www.mattilsynet.no/kosmetikk/advarsel_mot_aa_bruke_enkelte_solsprayer_med_titandioksi
d.15318 
 

http://www.mattilsynet.no/kosmetikk/advarsel_mot_aa_bruke_enkelte_solsprayer_med_titandioksid.15318
http://www.mattilsynet.no/kosmetikk/advarsel_mot_aa_bruke_enkelte_solsprayer_med_titandioksid.15318
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Therefore, there is a need to clarify whether "sprayable applications/products" of the 
nano forms of Carbon Black CI 77266, Titanium Oxide and Zinc Oxide would also 
include these pump dispensers for creams.   
For clarity of the next scientific opinions, a harmonised terminology could be adopted 
meaning with the term "spray" the production of aerosols and/or nebulisation and 
with "pump dispensers" the dispensing devices for single-dose cream. 
.. 
More recent work (Quadros & Marr, 2011, Losert et al., 2014, in preparation) has 
shown that pump sprays can also release particles/droplets in the nano range, which 
may potentially be inhaled. However, as highlighted in the SCCS Nano Guidance 
(SCCS/1484/12), the airborne particles or spray droplets containing particles may 
rapidly reduce in size due to evaporation of the solvents/ formulants before settling 
out and thus may become inhalable/ respirable.” 
   

SCCS klarte altså ikke å trekke et klart skille mellom aerosolbokser (som inneholder 
drivgasser under trykk) og pumpespray i denne sammenhengen – og valgte derfor i stedet 
formuleringen «sprayable applications that could lead to exposure of the consumer’s lungs». 
De (og Kommisjonen) har dermed i realiteten overlatt til industrien å finne ut konkret hvilke 
produkter som omfattes av forbudet. Kosmetikkmarkedet er sammensatt og omfatter 
dessverre også relativt mange useriøse aktører.  Det vil være teknisk meget komplisert å 
finne ut hvilke produkter som dekkes av forbudet eller ikke. Jeg vil tro at mange mindre 
bedrifter ikke vil klare den oppgaven. I lys av dette er bestemmelsen som nå har kommet inn 
i lovgivningen uheldig - for å si det forsiktig. 
 
Gjennom årrekker stod solprodukter i fremste rekke når SNT/Mattilsynet utførte/utfører 
tilsyn på kosmetikkområdet. Jeg velger å tro at det vil de gjøre også i det fremtidige tilsynet. 
Etter mitt syn bør det da føres tilsyn også etter denne nye bestemmelsen. Aerosolbokser kan 
det ikke være tvil som faller inn under forbudet. Men hva med alle pumpesprayene?  Av en 
dansk undersøkelse publisert i 2014 som jeg vedlegger (Vedlegg 3) får jeg inntrykk av at disse 
kan utgjøre ca. 30 % av alle solprodukter som markedsføres i Europa. Undersøkelsen er 
ellers generell og omfatter mange forskjellige produktsegmenter og ikke bare kosmetikk-
segmentet.  
 

“The majority of sunscreen products are non-spray format types, while aerosol 
products represent 29% of the sunscreen format types launched on the European 
market in 2013, and with pump sprays being predominant over propellant sprays 
(Osterwalder, Sohn et al. 2014).” 

 
Det synes ellers å fremgå at det bare er industriinteresser som konkret har undersøkt i 
hvilken grad pumpesprayene avgir dråper så små at de kan innåndes: 
 

“Industry data suggest that the mean diameter of primary droplets of a pump spray is 
in the range of 70 μm diameter while <1% is in the respirable range (Rothe et al., 
2011). It is not mentioned if the percentage is by weight or by number.” 

 
Denne opplysningen om mindre enn 1 % burde etterprøves av en industriuavhengig offentlig 
instans som for eksempel STAMI som jeg vil tro besitter riktig kompetanse på dette 
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fagområdet. Det er i denne sammenhengen interessant å legge merke til at det i merkingen 
av noen dagligdagse pumpespray produkter av merket JIF står: 
 

- Unngå innånding av spraytåke 

- Ikke innånd damp/aerosoler  

Dette vil jeg gå utfra dokumenterer at produsentene regner med at sprayingen i en viss grad 
medfører dannelse av partikler like store som de som dannes ved spraying med rene 
aerosolprodukter. Trolig vet STAMI mer om dette.  
 
Siden den uheldige formuleringen nå allerede er blitt så innarbeidet i regelverket som den er 
for flere nano-stoffer, vil det antakelig være uråd å hindre at den kommer inn også når det 
gjelder MBBT-reguleringen. En endring for MBBT’ vedkommende vil måtte medføre en 
endring også for de tre andre nevnte nano-stoffene.  Jeg registrerer at ingen andre land har 
vært opptatt av denne problemstillingen. Norge vil neppe alene kunne få Kommisjonen med 
på å foreta så vidt omfattende endringer i regelverk som nylig er blitt innført.  
 
Allikevel bør Mattilsynet på kommende COSCOM-møte peke på at det nå igjen innføres en 
bestemmelse som det vil være meget krevende om ikke umulig å føre tilsyn etter – forutsatt 
da at det ikke gripes inn med forbud mot samtlige pumpesprayer med innhold av stoffer på 
nano-form (TiO2, ZnO, MBBT, Carbon black så langt). I mangel av en tilstrekkelig presis 
bestemmelse bør Norge oppfordre Kommisjonen til å utarbeide en «guideline» som kan 
brukes i tilsynssammenheng. Frem til en slik europeisk «guideline» (eventuelt) kommer på 
plass bør det eksistere et nasjonal retningslinjedokument. Jeg vil tilrå Mattilsynet å høre med 
STAMI om de kunne tenke seg å delta i utarbeidelsen av et slikt dokument.    
 
 
Diklormetan 
 
Jeg ser på en mulig uttalelse også for denne saken, men vil ikke rekke å få noe presentabelt 
ferdig før fristen går ut.  Eventuelle synspunkter vil derfor bli ettersendt til seksjonssjef 
Merethe Steen og medarbeidere på kosmetikkområdet senere og før neste møte i COSCOM 


