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Jeg viser til høringsbrev lagt ut 27 oktober samt kontakt om saken 1-2 desember. 

Saken dreier seg om endring av bruksreguleringene for 8 hårfargestoffer samt at 8 nye hårfarge-

ingredienser tillates på bestemte vilkår. For 6 av de som allerede er regulert, endres bruksbetingelsene 

slik at disse stoffene nå igjen tillates brukt til oksidasjonsfarging av øyevipper – men da med den 

generelle begrensningen at de bare er tillatt i hårfargeprodukter ment for profesjonell bruk; ikke 

egenbruk.  

Fra og med 11 juli 20131 og frem til i dag har det ikke vært tillatt med slike ingredienser for dette farge-

formålet med mindre vitenskapskomiteen (SCCS) finner bruken trygg. Dette betingede forbudet ble 

som kjent innført i og med erstatningen av det tidligere kosmetikkdirektivet (76/768) med en generelt 

sett strengere lovgivning på dette spesifikke lovområdet dvs. forordningen «Regulation (EC) No 

1223/2009 “.  Forordningen gir på flere måter en bedre beskyttelse av forbrukeren enn det direktivet 

kunne gi.  I motsetning til tidligere ble det da nå også generelt ansett som utillatelig risikabelt å 

oksidasjonsfarge hår så nær synsorganet. Dette er for så vidt i tråd med at kosmetikklovgivningen aldri 

har tillatt bruk av kosmetiske produkter på øyet ut fra sikkerhetshensyn.   

                                                                    
1 Forordningen “Regulation (EC) No 1223/2009” trådte da i kraft. 

Høringssvar  til Mattilsynet vedrørende høring av ny EU-rettsakt  som er til 

sluttbehandling i EU-kommisjonen 

NYE EU REGLER FOR EN REKKE FARGESTOFFER FOR HÅR OG ØYEVIPPER 
SOM ENDRER KOSMETIKKFORSKRIFTEN 
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Side 2 

Ved oksidasjonsfarging blandes som kjent noen spesielle aromatiske kjemiske forbindelser med det 

sterke oksidasjonsmiddelet hydrogenperoksid under dannelse av de egentlige fargestoffene. Den 

kjemiske reaksjonen som finner sted i håret i umiddelbar nærhet av hud og slimhinner, omfatter 

mellomtrinn ved dannelse av svært reaktive forbindelser som radikaler og quinoner. Et eksempel:  
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 Reaksjonen varer 20 – 40 minutter. Forbrukeren er altså eksponert mot reaksjonsblandingen relativt 

lenge. Undersøkelser tyder på at blandingen inneholder nærmest ubetydelige mengder av de to 

spesielt reaktive mellomtrinn-forbindelsene (ppb-nivå) - men økende mengder av de egentlige 

fargestoffene. De siste er derivater av indaminer, indoaniliner eller indofenoler. Nedenfor viser jeg noen 

få.  Det er flere hundre av dem alt ettersom man blander forskjellige såkalte «developers», PPD, PTD 

osv. med de såkalte «Couplers» som Recorcinol, for eksempel: 
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Disse stoffene dannes for det meste inne i hårstråene – og man får permanent farging. Imidlertid 
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vev/sirkulasjonen. Konsentrasjonen i reaksjonsblandingen utenfor hårstråene er målt til å ligge i 

N

H
2
N NHH

2
N

CH
3

OCH
3



Side 3 

spennet 0.02 % – 0.65 % (SCCP/1198/08) 2etter 30 minutter. Hudpenetrasjonsgraden er også bestemt 

for en rekke av fargestoffene og tidligere SCCP beregnet i 2006 et systemisk opptak på 0.14-3.16 

mikrogram per kg kroppsvekt (SCCP/1004/06). På grunnlag av den strukturelle profilen for stoffene 

(«structural alert») mente SCCP at det kunne være grunnlag for en viss bekymring. Etter å ha mottatt 

ytterligere materiale fra industrien konkluderte SCCS som følger 21 September 2010: 

"Based on the data yet available, the SCCS raises no major concern regarding genotoxicity and 

carcinogenicity of hair dyes and their reaction products currently used in the EU. However, at 

present the data base on genotoxicity on reaction products underpinning this conclusion is small 

and therefore some degree of uncertainty remains. Enlargement of the data base with data on 

additional reaction products would strengthen the above conclusions drawn from the limited data 

currently available and further reduce the level of uncertainty. At present, confirmation of safety 

regarding genotoxicity and carcinogenicity could only be achieved by the use of in vivo studies, 

which, however, are no longer permitted according to EU legislation. In the future, modern 

methodologies (e.g. skin models, -omics, SAR) may allow the assessment of safety without animal 

experimentation."3 

Senere er det meg bekjent generert svært lite ny kunnskap mht. disse stoffenes toksikologiske 

egenskaper/profil. De er fremdeles nærmest ukjente i toksikologisk forstand. De få (og ufullstendige) 

hudpenetrasjons dataene som foreligger gjelder vel å merke for intakt hud – og ikke for slimhinner. 

Avslutningen på øyelokket der øyevippehårene vokser ut, er en slimhinne. Opptak i levende 

vev/sirkulasjon over slimhinner er ulike mye lettere og raskere enn opptak gjennom stratum corneum.  

Å farge øyevippene selv – eller å få dem farget i salong, hos frisører, hudpleiere eller makeupartister– 

synes omstendelig. Det ligger en del informasjon om dette ute på nettet; gode søkeord er «farging av 

øyevipper»4. På et profesjonelt nettsted sies det at:  

Man skal unngå å påføre for mye fordi fargeblandingen lettere kan komme inn i øyet. Videre 
må det unngås å komme borti øyelokket (huden kan ta farge). Etter påføring er det nødvendig å 
gå over med en bomullspinne og vaselin – og så fjerne farge som kan ha kommet på hud.  Man 
skal se til at fargeblandingen settes på helt fra røttene og ut til spissen av hårstråene. 

                                                                    
2 Opinion on Intermediates and reaction products of oxidative hair dye ingredients formed during hair dyeing  21 January 

2009  

3 Genotoxicity and carcinogenicity are both covered by the testing ban since 2009 in the Cosmetics Directive. 
Carcinogenicity falls however under repeated dose testing and therefore is covered by the marketing ban only as off 2013. 

4 Se blant annet følgende nettsted: http://frveronika.blogg.no/1326131992_farging_av_vipper_og_.html 
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(Slimhinnen der røttene finnes, beskyttes altså ikke ifølge denne yrkesutøveren). Dernest 
dekkes hele øyet med bomullslokk og man venter i 20 minutter med å ta dem av med øynene 
lukket. Dernest en finnish ved å dra over med en fuktig bomullspad.  Det advares å dra for mye 
utover da farge lett kan komme inn i øyet. Til slutt: Bruk gjerne vann eller saltvannsblanding på 
en bomullspinne for å rense inne i øyet. 

Åpenbart kan denne overraskende uforsiktige fargeprosedyren medføre i hvert fall betydelig ubehag 
om ikke direkte skade da det også sies at øyevippefarging kan svi litt i øyet uten at dette er direkte 
farlig. Det gis så råd om å fjerne fargen med en bomullspad før tiden dersom svien blir å sterk at den 
ikke er til å holde ut (noe som sjelden forekommer, sies det).  

Etter dette er jeg umiddelbart etterlatt med inntrykk av at SCCS’ forutsetning relatert til yrkesmessig 
farging langt fra er tilstrekkelig for å sikre trygg bruk.  

Også før forbudet ble innført i 2013 ble det utført øyevippefarging – og da for det meste hos 
yrkesutøvere som nevnt. Det kan jo godt være, vil jeg anta, at de toneangivende kreftene bak forbudet 
den gang var klar over at også yrkesmessig farging av vippene kan gi intens svie hos noen – hvilket ikke 
er forenlig med at kosmetikk skal være trygg i bruk.  

Det hører med her at Folkehelseinstituttet indirekte advarer mot oksidativ farging av øyevipper da 

instituttet på et nettsted om bruk av kosmetiske produkter også sier: 

«Bruk for eksempel ikke hårfargeprodukter ment til håret på øyenbryn eller øyevipper» 

(https://www.fhi.no/ml/kosmetikk/slik-melder-du-inn-bivirkninger-ved/).  

Frisører og parfymerier jeg har kontaktet, sier at langt de fleste som ønsker permanent fargede 

øyevipper lar yrkesutøvere foreta fargingen. Oksidative fargeprodukter spesielt ment for øyevipper 

synes ellers ikke helt lett å få kjøpt for privatpersoner. De jeg har kontaktet opplyser at disse 

produktene selges til frisørbedrifter, skjønnhetssalonger eller parfymerier som kan utføre farging i 

parfymeriet. Det er allikevel ikke ulovlig å selge til enkeltpersoner – og dette gjøres åpenbart i noen 

forretninger5 -  og jeg vil anta, også i nettbutikker.  

Er uhellet først ute med den følge at større deler av hornhinnen eksponeres slik at kraftig svie oppstår 

og synet blir (midlertidig) uklart, tar en del kontakt med lege/legevakt, vil jeg tro. I tilfeller hvor lege 

konsulteres må denne få seg forelagt tilstrekkelige produktopplysninger for eventuelt å kunne melde fra 

til Folkehelseinstituttet som lovpålagt. Slike opplysninger er det langt fra sikkert at en kunde hos en 

yrkesutøver får med seg. Dessuten kan jo selvsagt også produkter helt i samsvar gjeldene 

kosmetikkbestemmelser være involvert ved skadetilfeller som klart skyldes uforsiktig bruk.  

                                                                    
5 http://iloverain.blogg.no/1280057739_farging_av_yevipper.html 

https://www.fhi.no/ml/kosmetikk/slik-melder-du-inn-bivirkninger-ved/
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Det hører med her at personer som skades som nevnt (sterk svie, uklart syn) nok vil være tilbakeholdne 

med å oppsøke lege dersom vedkommende er blitt fortalt i reklame eller på annen måte at dette kan 

forekomme, men vil gå fort over av seg selv.  

Folkehelseinstituttet kan fortelle meg at de så langt ikke har mottatt noen bivirkningsmeldinger som 

relaterer seg til øyevippefarging. Ca. 10% av meldingene som har kommet inn i senere tid gjelder 

farging av hodehår eller øyenbryn. For de få tilfellene som gjelder farging av øyenbryn, er det tale om 

eksem, kløe, rødhet og/eller hevelse. Fra før vet vi at ca. 40 % av norske kvinner farger håret relativt 

jevnlig. Atskillig færre farger øyenbryn og enda færre farger vippene oksidativt. Maskara er klart 

foretrukket for farging av vipper.  

I fortsettelsen knytter jeg først noen kommentarer til den mer eller mindre kontinuerlige forlengelsen 

av Vedlegg III med stadig nye hårfarge ingredienser. Dette gjør at målsetningen med få en positivliste 

synes å komme mer og mer i bakgrunnen. Snarlig innføring av en positivliste vil gi helsemessige 

gevinster /økt beskyttelse av forbrukeren.  Dernest har jeg ytterligere kritiske kommentarer til 

risikovurderingene SCCS har foretatt og som danner grunnlaget for dessverre igjen å tillate oksidativ 

farging av øyevipper. Til slutt vil jeg komme inn på Europakommisjonens behandling av denne saken 

som jeg med et engelsk uttrykk er tilbøyelig til å kalle «mismanagement».   

 

Hvor blir det av den lenge ønskede positivlisten for hårfarger? 

I EU’ spesielle kosmetikklovgiving som ble innført første gang i 1976 het det i forordet til direktiv 76/768 

at det skal opprettes en positivliste også spesielt for hårfargestoffer. Sammen med de fleste av EU-

landene hevdet Norge i arbeidsgruppen og COSCOM jevnlig og med styrke, at en slik positivliste må 

innføres i regelverket. Det er ingen hemmelighet at kosmetikkindustrien lenge aktivt motarbeidet dette 

med henvisning til bestemmelsene som pålegger den å sikre bruk av alle kosmetikkingredienser ved 

toksikologiske risikovurderinger.  Norge – og en lang rekke EU-land - møtte dette argumentet med å 

vise til at tilsyn av «dossierer» hadde avdekket alvorlige mangler i så henseender selv hos store 

virksomheter med medlemskap i den Europeiske bransjeorganisasjonen. Norge viste i denne 

sammenheng til SNT’ «dossier» -prosjekt fra 2003. Samme år fikk landene Europakommisjonen med på 

å etablere en egen strategi for utredning av bruksrisikoen for de 300 hårfargestoffene som var mer eller 

mindre i bruk den gangen – dette med en klar målsetning om en positivliste.  

Det spilte inn for denne etableringen at det på bakgrunn av flere store epidemiologiske undersøkelser 

knyttet seg en del bekymring til hvorvidt oksidative hårfarging kan forårsake forskjellige 
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kreftsykdommer. Tidligere hadde flere oksidative hårfargestoffer blitt forbudt i kosmetikk på grunnlag 

av forsøk med gnager som hadde vist at dyrene utviklet kreft ved oral eksponering for stoffene. Erik 

Dybing og Tore Sanner utredet kreftrisikoen for mennesker på grunnlag av disse tidlige forsøkene.  

Da direktivet ble erstattet med forordningen i 2009 ble intensjonen om positivliste beholdt. Det heter 

nå i punkt 28 i forordet at:  

“To address safety concerns raised, Annex IV, which is currently restricted to skin colorants, 

should also include hair colorants once the risk assessment of these substances by the Scientific 

Committee for Consumer Safety (SCCS) set up by Commission Decision 2008/721/EC of 5 

September 2008 setting up an advisory structure of Scientific Committees and experts in the 

field of consumer safety, public health and the environment ( 8 ) has been finalised. To this end, 

the Commission should have the possibility to include hair colorants in the scope of that Annex 

by the comitology procedure.” 

Så er da spørsmålet; når er SCCS ferdig med å risiko-vurdere hårfargestoffer? Blir SCCS noen gang ferdig 

med dette arbeidet?  Så langt er ferdigvurderte stoffer blitt plassert enten på vedlegg II (forbudt) eller 

ført inn på Vedlegg III som i motsetning til Vedlegg IV ikke er noen positivliste i den forstand at bare 

stoffer nevnt i listen er tillatt for nevnte formål, ingen andre. På Europakommisjonens nettsted for 

kosmetiske produkter6 ligger følgende oversikt: 

 List of 106 substances allowed for restricted use in hair dye products (69 kB) 
 List of 181 substances banned for use in hair dye products (56 kB) 

Jeg observerer at mange av disse stoffene kommer i tillegg til de 300 som var utgangspunktet for 

risikovurderingene som startet opp i 2003. Jeg er i ferd med å gå igjennom dette temaet og kan gi en 

oversikt på et senere tidspunkt.  For øvrig er 5 av de 6 stoffene som nå føres inn på Vedlegg 3 i og med 

foreliggende sak, nye stoffer som kosmetikkindustrien ganske nylig har utviklet og som ikke eksisterte 

da arbeidet med strategien tok til. Det er mitt bestemte inntrykk at industrien nå er i ferd med stadig å 

utvikle, og ta i bruk nye slike stoffer – og så sende disse inn til COM/SCCS for godkjenning. Dette kan da 

pågå nærmest i det uendelige og dermed være i direkte strid intensjonen om å opprette en positivliste. 

Intensjonen fremgår av punkt 28 i forordet om at overføring av stoffene fra Vedlegg III til Vedlegg IV 

                                                                    
6 https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/products/hair-dye_en 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1223-20150416&from=EN#E0008
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14282/attachments/1/translations
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13209/attachments/1/translations
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(positivlisten) skal skje når gjennomgangen er fullført. Ved denne fremgangsmåten oppnår industrien 

det den lenge har ønsket – nemlig å unngå ytterligere positivlister.  

Konsekvensen av ikke å ha en positivliste er at det kan bli brukt mange hårfargestoffer som undras 

SCCS-vurdering og som er utrygge i bruk også utover å kunne indusere kontaktallergi. Jevnfør her at 

erfaringen med kosmetikkbransjen så langt er at mange bedrifter – hvorav store deler er små 

virksomheter med begrensede ressurser – ikke selv godt nok ivaretar produktsikkerheten som pålagt 

etter de (krevende) bestemmelsene i Annex I. Mindre bedrifter bl.a. i Frankrike har klaget over at Annex 

I stiller alt for strenge krav.  

Ved gjennomgang av de 300 opprinnelige stoffene for å avklare deres nåværende regulering har jeg så 

langt avdekket at risikovurderingen av følgende 5 stoffer har stoppet opp ved at industrien ikke sender 

inn flere data slik at SCCS kan konkludere med trygg bruk – eller det motsatte, at bruken er utrygg. 

SCCS’ vurdering på foreliggende datagrunnlag er at bruken er utrygg/ kan være utrygg. Dette gjelder 

følgende uregulerte stoffer: 

 

 2-amino-5-methylphenol (CAS No 2835-98-5) Not regulated (SCCS/1400/117): 

 

Conclusion: 

The present results indicate that 2-amino-5-methylphenol has genotoxic potential. In 

addition the metabolite, N-acetyl-2-amino-5-methylphenol, found in the skin was 

genotoxic in the in vitro micronucleus test.   

  

There is no adequate experimental evidence that 2-amino-5-methylphenol is completely 

converted to non-toxic metabolites in the skin in vivo.   

  

Therefore, the SCCS considers that 2-amino-5-methylphenol is not safe for consumers, 

when used in oxidative hair dye formulations with a concentration on the scalp of 

maximum 1.5% taking into account the scientific data provided.  

  

The dimer of 2-amino-5-methylphenol is probably formed under the oxidative hair dye 

conditions and was found to be absorbed by human skin in vitro. The dimer was also 

                                                                    
7 http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_095.pdf 



Side 8 

found in high concentrations in a study with human hepatocytes when the 

concentration of the substrate 2-amino-5-methylphenol was high. The effects of the 

dimer require further elucidation.  

  
 

 4-AMINO-2-NITRODIPHENYLAMINE-2'-CARBOXYLIC acid (CAS No 117907-43-4), Not 

regulated: SCCS/1497/128 

Conclusion 

The SCCS is of the opinion that a conclusion on the gene mutation potential of 4-amino-

2nitrodiphenylamine-2'-carboxylic acid cannot be drawn without further in vivo testing.   

All batches of 4-Amino-2-nitrodiphenylamine-2'-carboxylic acid as well as raw material 

contain about 2% impurity(ies), which has not been chemically characterised. This 

impuritiy(ies) must be characterised, especially to rule out the presence of 2-nitro-

pphenylenediamine (CAS No. 5307-14-2), which is banned for the use in cosmetic 

products (Cosmetic Directive, Annex II/1319).   

A sensitising potential of 4-amino-2-nitrodiphenylamine-2'-carboxylic acid cannot be 

excluded 

 

 BASIC BLUE 99 (CAS No 68123-13-7) Not regulated (SCCS/1537/14)9 

 

Conclusion 

 

Basic Blue 99 is a mixture of up to 40 substances of varying concentrations as 

demonstrated by the HPLC analysis of six batches (See Figures 1-3 and Tables 2, 3 and 5).  

  

Due to the highly variable composition of Basic Blue 99 in six batches, the safety of Basic 

Blue 99 cannot be evaluated. 

 
 

                                                                    
8 http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_116.pdf 
9 http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_161.pdf 
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 BASIC BROWN 16 (CAS No 26381-41-9) Not regulated (SCCS/1496/12)10 

 

Conclusion  

 

The SCCS is of the opinion that a conclusion on the mutagenic potential of Basic Brown 

16 cannot be drawn at the moment.  

  

Characterisation of impurities in Basic Brown 16 and data on its stability in test solutions 

are required.  

  

Basic Brown 16 is a moderate skin sensitizer. 

 

 2-CHLORO-p-PHENYLENEDIAMINE  (CAS No 615-66-7) Not regulated (SCCS/1510/13)11 

 

Conclusion  

 

The SCCS considers that no sufficient margin of safety could be deduced for the use of 

2chloro-p-phenylenediamine in oxidative hair dye formulations for eyebrows and 

eyelashes in a concentration of maximum 4.6 % taking into account the scientific data 

provided.   

  

2-Chloro-p-phenylenediamine is categorised as at least a ‘strong’ sensitiser.  

  

A complete chemical characterisation of 2-chloro-p-phenylenediamine is needed.  

  

The SCCS is of the opinion, that based on the available data and the lack of a proper in 

vivo test for gene mutation induction, it is not possible to give a conclusion on the 

genotoxic potential of 2-chloro-p-phenylenediamine.   

  

Therefore, the use of 2-chloro-p-phenylenediamine cannot be considered safe for the 

consumer.  

                                                                    
10 http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_117.pdf 
11 http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_139.pdf 
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Etter det jeg kan se, etter å ha sjekket ut med den omfattende tyske databasen Codecheck, er samtlige 

av disse stoffene i bruk i noen utstrekning innen EØS. Jeg er bare halvveis med å gå gjennom de 

opprinnelige 300 stoffene, så flere slike uheldige eksempler kan dukke opp. Jeg vil gi Mattilsynet en 

endelig liste senere slik at Mattilsynet kan følge opp dette overfor Europakommisjonen og samtidig 

prøve å påvirke direkte og via andre land, med sikte på å få kommisjonen til å flytte alle hårfargestoffer 

nevnt på vedlegg III over på Vedlegg IV. Gjøres dette, blir samtlige av de ovenfor nevnte 5 stoffene (og 

andre jeg måtte finne) forbudt.  Det burde fremgå at en slik mulig utvikling vil være i forbrukernes 

interesse.  

 

SCCS’ risikovurdering SCCS/1553/1512 synes ufullstendig også når det gjelder lokaltoksiske virkninger 

/andre synspunkter mht. risikohåndtering 

Det fremgår at SCCS kun har tatt for seg risikoen for lokaltoksiske virkninger som øyeirritasjon og 

induksjon/utbrudd av kontaktallergi, når det gjelder de 6 enkeltstoffene det er tale om. Blant de 6 

inngår 2,5-paratoluendiamin (PTD). Av de 6 er det bare PTD som er såkalt «developer” – og som derfor 

må være tilstede i samtlige nye tillatte øyevippefargeprodukter. SCCS karakteriserer PTD som ekstremt 

allergifremkallende.  Selv om noen av de andre 6 ikke er fullt så potente, vil allikevel tilstedeværelsen av 

PTD i alle, i ikke liten utstrekning, medføre at samtlige nye slike produkter blir allergimessing meget 

ugunstige. Særlig gjelder dette fordi eksponeringsområdet antakelig også ofte vil utgjøres av slimhinnen 

som avgrenser øyelokket mot hornhinnen (se ovenfor). Dette aspektet synes ikke SCCS å ha vurdert 

betydningen av.  

Forbudet mot øyevippefarging medførte en viss reduksjon i «kosmetikkallergi-belastningen» for en 

stakket stund. Men nå er vi uheldigvis tilbake der vi var fordi en mindre del av industrien så gjerne ville 

ha tilbake dette beskjedne markedssegmentet og møtte forståelse for dette i kretser med stor 

innflytelse på regelverksutviklingen.  

Jeg minner i denne sammenheng om VKM’ risikovurdering i 2011 om at ikke bare er kontaktallergi-

reaksjoner å anse som helseskade – men også sensibiliseringen. I mange år senere var Mattilsynet av 

den oppfatning at problemet med kosmetikkallergi ikke bare skal søkes motvirket via 

                                                                    
12 http://ec.europa.eu/health//sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_173.pdf 
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merkebestemmelser, men også ved hjelp av andre virkemidler som bl.a. regulering av stoffbruk. Jeg 

regner med at Mattilsynet fremdeles arbeider langs denne linjen.  

PTD er bare litt mindre problematisk enn PPD i allergisammenheng.  De burde begge ha vært forbudt 

for lenge siden, og på flere hold har det over mange år vært gjort betydelige, men hittil dessverre 

forgjeves, anstrengelser for få det til. Industrien holder fremdeles standhaftig fast ved at uten disse 

(problem) stoffene er det ikke mulig å produsere oksidative hårfargeprodukter - som utgjør 70-80% av 

alle hårfargeproduktene på markedet. Industrien påstår at de gjennomfører forskning for å kunne 

komme bort fra den over 100 år gamle teknologien med oksidativ hårfarging. Jeg har alltid mistenkt at 

denne forskingen ikke er særlig intens. Hvis det er mulig å få til, burde Europakommisjonen bes om å 

sette av forskningsmidler slik at JRC, eller en annen industriuavhengig forskningsinstitusjon, kunne 

begynne å se på saken. Håper Mattilsynet vil vurdere å ta et initiativ mht. dette i samarbeid med 

likesinnede krefter.  

For øvrig fremgår det av opinion SCCS/1553/15 at selv ved de forholdsvis lave konsentrasjonene 

industrien sier de vil bruke, er det tale om en viss mindre grad av øyeirritasjon når de enkelte stoffene 

(PTD og de 5 andre) testes hver for seg in vitro. Også 2% H2O2 gir en del mindre øyeirritasjon i disse 

testene. Det er åpenbart problematisk for SCCS å kunne konkludere med at slik eller slik grad av 

irritasjon er en uakseptabel toksisk virkning. Kun eventuell hudkorrosjon kvalifiserer for slik konklusjon, 

ser det ut til. Jeg er derfor ikke overrasket over at SCCS legger bare liten vekt på den observerte 

irritasjonsvirkningen i disse testene.  

Interessant nok gjør imidlertid SCCS oppmerksom på at reaksjonsblandingen – dvs. PTD + koblere + 

H2O2 under dannelse av de egentlige fargestoffene – ikke er testet for irritasjonsvirkning. I denne 

sammenhengen er det viktig å være oppmerksom på at de egentlige fargestoffene noen ganger kan 

utgjøre noe over ½ % av reaksjonsblandingen utenfor hårstråene – og at det å dømme etter uttalelser 

enkelte yrkesutøvere har lagt ut på nettet – kan opptre til dels sterk svie når blandingen ikke så rent 

sjelden kommer inn på øyet. Jeg spør meg da om denne svien i betydelig grad skyldes innslaget av de 

egentlige fargestoffene i reaksjonsblandingen.  

Det foreligger ikke data for irritasjonsvirkning for noen av de egentlige fargestoffene. Jeg finner i 

midlertid data for moder-indofenolet: 
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                                                                            Indophenol 

4-[(4-Hydroxyphenyl)imino]-2,5-cyclohexadien-1-one 

CAS No  500-85-6 

 

En del land har sendt frem forespørsel til ECHA om å få denne forbindelsen klassifisert i CLP 

lovgivningen som: 

Skin Corrosion / Irritation     Skin Irrit. 2 H315   

Serious Eye Damage / Eye Irritation     Eye Irrit. 2 H319  

Disse dataene tilsier etter min mening at også flere av de viktigste egentlige fargestoffene burde ha 

vært testet før noen konklusjon om eventuell trygg bruk trekkes.  

Jeg er etter dette etterlatt med inntrykk av at SCCS’ risikovurdering er til dels meget ufullstendig.  Men, 

nå er altså beslutning i saken tatt i og med avstemmings-resultatet i COSCOM - og jeg forventer at om 

noen tid blir dessverre norsk kosmetikkforskrift endret tilsvarende.  

Slik saken står vil jeg tilrå MT å iverksette eventuelle kompenserende tiltak med sikte på at færrest 

mulig enten selv eller hos yrkesutøvere farger øyevipper med oksidative hårfargemidler. Det er jo i den 

sammenheng utmerket at Folkehelseinstituttet indirekte advarer mot slik kosmetikkbruk på sine 

internettsider. 

 

COM’ «mismanagement» 

Jeg mener å observere at COM la frem forslaget om endring av forordningen på dette punktet uten på 

forhånd å ha behandlet saken på vanlig måte i arbeidsgruppen. Dette blir å spekulere, men jeg får lett 

inntrykk av at COM, ut fra visse ukjente hensyn, ønsket hastebehandling av saken. Den oppstod første 

gang tilbake i 2012 ved initiativ fra to EU medlemstater. Det forelå den gang hverken noen SCCS 
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vurdering eller noe forslag fra COM’ side om å endre regelverket. I Mattilsynet stilte vi oss imidlertid 

skeptisk til initiativet – men hørte ikke noe mer om saken før nå i høst.  

 

 


