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Jeg viser til høringsbrev 22. mars 2018.  Det dreier seg om et reguleringsforslag som 
COSCOM-komiteen har sluttet seg til ved avstemming, men som Europakommisjonen (COM) 
ennå ikke formelt har omgjort til ny forordning som endrer kosmetikkforordningen.   

Når COM har fått COSCOM’ tilslutning til et reguleringsforslag vil det COM vedtar ytterst 
sjeldent avvike fra forslaget. Oppstår det behov for endring pga. generering av nye data må 
saken tas opp på nytt. Det har Norge oppnådd i tidligere saker. Jeg ser ikke behov for det i 
denne saken, men jeg synes nok den burde ha vært sendt på hurtighøring før COSCOM ga sin 
endelige tilslutning. Jeg har så langt trodd at hensikten med hurtighøringen har vært å la 
interessenter komme til orde med synspunkter av betydning for sakens utfall.  Dersom jeg 
har misforstått håper jeg Mattilsynet vil opplyse om hva som nå gjelder mht. saksgang.  

Den nye endringsforordningen innfører bestemmelser som oppgitt i høringsbrevet for bruk 
av ekstrakter og eteriske oljer utvunnet fra plantene Tagetes minute, Tagets patula og Tagets 
erectra. 
 
Kommentar 
Relatert til ny bestemmelse 
 
Jeg merker meg at for samtlige av disse plantene blir det forbudt å bruke ekstrakter og 
(eteriske) oljer i solkrem og produkter hvis bruk medfører eksponering av naturlig/kunstig 
lys. Dette pga. risiko for til dels alvorlige fototoksisk skadevirkninger i huden.  
 
Ekstrakter og oljer fra disse plantene brukes mye som parfymeingredienser. Parfymer 
anvendes som kjent i nesten alle kosmetiske produkter så forbudet omfatter derfor i 
realiteten nesten all såkalt «stay-on» kosmetikk. Unntatt blir slike kosmetikkprodukter som 
tannkremer, noen andre munnhygieneprodukter, deodoranter, anti-perspiranter, 
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intimprodukter. Uttrykket «produkter hvis bruk medfører eksponering av naturlig/kunstig 
lys» er upresist og åpner for tolkning slik at forbudet blir vanskelig å føre tilsyn etter. Hva for 
eksempel med body-lotion - som er et «stay-on» produkt? Er dette et produkt som medfører 
eksponering for sollys? Jeg vil tro at noen ganger kan det bli utsatt for litt sollys – men som 
oftest ikke. 
 
For at det skal være mulig med et tilsyn som blir likt innen hele EØS-området vil det være 
behov for at COM supplerer denne bestemmelsen med en «guideline» hvori inngår en 
opplisting av hvilke kategorier kosmetikk som omfattes. Også tidligere når COM har vedtatt 
upresise nye bestemmelser har jeg påpekt behov for alleuropeiske «guidelines».  Meg 
bekjent har dette aldri gitt noe resultat. Først når landene begynner å håndheve 
bestemmelsen ulikt ser COM seg kallet til å gjøre noe. 
 
Men for at norsk tilsynsmyndighet nå skal kunne føre tilstrekkelig tilsyn bør Mattilsynet etter 
min mening sette opp en produkt-liste som nevnt1. I tillegg bør det i denne sammenhengen 
forklares at «kunstig lys» betyr lys fra lysrør i solsenger og andre liknende installasjoner ment 
for dannelse av hudpigment.  
 
 

Bruk av eteriske oljer er generelt sikkerhetsmessig problematisk 
 

Siden dette dreier seg om å regulere bare noen få eteriske oljer benytter jeg anledningen til 
å minne om at utnyttelsen av så og si alle eteriske oljer må gjøres med stor forsiktighet – og 
noen bør ikke anvendes i det hele tatt pga. iboende toksiske egenskaper.   
 

Som kjent har Europarådet (CoE) gjennom mange år vurdert sikkerheten ved bruk av 
planteekstrakter i kosmetiske produkter (ref. Plant Book I and II). Følgende eteriske oljer 
frarådes brukt, men er (ennå) ikke forbudt eller regulert i kosmetikkforordningen. CoE har 
opplyst om bruk:  
 

Plantenavn (INCI) Bruk ifølge CoE Nevnt i 
COSING 

Antall produkter 
på markedet i 
dag (Codecheck) 
 

Accorus calamus 0.4 %    i parfyme Nei 0 

Artemisa absinthium 0.03 %    i lotions Nei 271 

Foeniculum vulgare 0.4 %   i «øye» produkter Ja 964 

Myrsistica fragrance 0.3%    i tannpasta Nei 993 

Glautherica procumbens  5 %     i massasje produkter Ja 1 

 

I 2016 publiserte CoE en retningslinje for bruken av eteriske oljer – ref. dokumentet: 
“Guidance on Essential Oils in Cosmetic Products “.2  Av dette dokumentet fremgår det bla. 

                                                      

1 Dette bør fortrinnsvis gjøres ved å bruke opplistingen av forskjellige typer kosmetiske produkter i CPNP 
portalen til COM se vedlegg III i følgende dokument som COM har lagt ut på sine sider her. 
http://www.khshk.cz/khsdata/formulare/pbu/cpnp_user_manual.pdf      Jeg kommer tilbake med et forslag.  
2http://www.edqm.euen/guidance-essential-oils-cosmetic-products 

http://www.khshk.cz/khsdata/formulare/pbu/cpnp_user_manual.pdf
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at Sveits (fremdeles) bare tillater opp til 3% av eteriske oljer i kosmetikk på generelle basis (i 
tillegg til at noen forbys mens andre tillates på strengere vilkår). Sveits har gjennom årene 
søkt å tilpasse sin kosmetikk-lovgivning mer og mer til EU’ kosmetikk-lovgivning, men har av 
sikkerhetsmessige grunner altså valgt å holde fast på denne generelle nasjonale 3 % grensen.  
 
Interessant nok sies det også i nevnte «guideline» dokument at det renommerte tyske 
vitenskapelig instituttet BfR mener den mye brukte eteriske oljen «Tea Tree Oil» (TTO) ikke 
bør anvendes i høyere konsentrasjon enn 1%.3 
 
Når det gjelder temaet TTO spesielt tillater jeg meg å minne Mattilsynet om følgende:  
 
Siste gang COM’ vitenskapskomite vurderte sikkerheten ved bruk av denne spesielle 
essensielle oljen var i 2008 – referer SCCP opinion SCCP/1155/08 gitt 16 desember 20084. 
SCCP konkluderte da med at:  
 

“A Margin of Safety has not been calculated and the safety of Tea Tree Oil cannot be 
assessed. ..Should there be reliable data on percutaneous absorption covering 
relevant concentrations and cosmetic formulations, a reassessment of the safety of 
Tea Tree Oil is envisaged by the SCCP” 

 

Det hersker usikkerhet mht. oljens mulige kreftfremkallende evne pga. et visst innhold av 
plantestoffet metyleugenol som er vist å kunne forårsake kreft i gnager. SCCP skriver: 
 

“Methyleugenol was reported as a minor constituent of Tea Tree Oil; the content 
should be indicated. According to the opinion SCCNFP/0373/00 on methyleugenol in 
fragrances the content in finished leave-on products should not exceed 0.0002% (2 
ppm) and in rinse-off products 0.001% (10 ppm).” 

 

Sannsynligheten for at metyleugenolinnholdet i noen «batcher» av kosmetikk ferdig til bruk 

kan være ulike mye høyere enn 2 ppm, kan ikke ses bort fra. 

 

 I MT’ risikoprofil (se nedenfor) sies det: “The content of methyl eugenol may, however, 

implicate an unacceptable lifetime risk for cancer in case the content substantially exceeds 

measured levels”. “The suspected carcinogenic substance methyl eugenol should not exceed 

200 ppm (or 0.02%) as a minor constituent of TTO – and the content should be indicated in 

the ingredient list.”   

Dersom et produkt ferdig til bruk inneholder for eksempel 1 % TTO vil dette si at bruk av 
produktet teoretisk kan medføre en uakseptabel livstidskreftfare dersom metyleugenol 
innholdet i produktet er høyere enn 2 ppm.  
   

                                                      

3 http://www.bfr.bund.de/cm/349/use_of_undiluted_tea_tree_oil_as_a_cosmetic.pdf  
 
4 http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_160.pdf 

 

http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/04_sccp/docs/sccp_o_160.pdf
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 TTO anvendes mye i diverse forskjellige kosmetikkprodukter. Per i dag er det registrert hele 
2 661 produkter i Codecheck-databasen som inneholder TTO. Dette er 5 ganger så mange 
som i 2012: 532. Bruken synes altså å øke. Også store merker er representert.  
 
Det er nå gått nesten 10 år siden SCCP-risikovurderingen ble publisert uten at industrien bak 
TTO har bemøyet seg med å fremkomme med de av SCCP etterlyste hud-penetrasjons-
dataene slik at SCCS kan få avgitt en endelig risikovurdering og som dernest vil kunne danne 
grunnlag for en tilstrekkelig regulering i kosmetikkforordningen.  
 
I en uttalelse fra 2002 gikk CE - som den gangen het COLIPA - inn for at bare opp til 1 
% TTO anvendes: 
 

colipa tto.doc

  

CE organiserer vel å merke ikke de mange tusen mindre kosmetikkprodusentene innen EØS 
området blant hvilke det er mange som bruker TTO i sine formuleringer i atskillig høyere 
konsentrasjoner enn 1 % - gjerne 2 % - men for noens vedkommende helt opp til 100% 
(SCCR, MT’ risiko-profil). 
 
I mange år frem til 2013 tillot ikke Norge mer enn 2% TTO i kosmetikk. Reguleringen 
måtte trekkes tilbake da Norge implementerte den nye kosmetikkforordningen. Som 
kjent ønsket ikke Mattilsynet at denne tilbaketrekningen skulle svekke 
forbrukervernet mot potensielt skadelig kosmetikk. Mattilsynet utarbeidet derfor 
risikoprofiler og konkluderte for TTO’ vedkommende med at dersom ikke følgende 
bruksbegrensninger blir respektert vil Mattilsynet anse TTO-bruken som utrygg (ref. 
Mattilsynets hjemmesider5)  
 
Maksimale nivåer som sikrer trygg bruk er:  
 

«Stay-on» produkter  «Rinse-off» produkter 

Type Nivå (%)  Type Nivå % 

Bodylotion  1  Munnvann 0.2 

Deodorant (stick/roller) 2  Fast håndsåpe 2.0 

Fotpudder 1  Sjampo 2.0 

Alle andre 0  Alle andre  0 

 
Som tidligere mener jeg at disse risikoprofilene generelt er så vidt kvalitetsmessige 
gode at de godt kan presenteres for COM med anmodning om at COM gir SCCS et 
mandat om å utarbeide en risikovurdering på europeisk nivå. Dette mente også 
tidligere SCCS medlem professor Tore Sanner. Når det gjelder TTO spesielt eksisterer 
det allerede en (10 år gammel) ikke-konkluderende vurdering ved SCCP. Ved 

                                                      

5 
https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/stoffer_i_kosmetikk/saernorske_bruksbegrensninger_for_stoffer_i_ko
smetikk.9926 
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presentasjon av MT’ TTO-risikoprofil kan MT, synes jeg, gå inn for at SCCS bruker en 
«default» verdi for hudpenetrasjon på 100 % siden industrien dette gjelder (ikke CE) 
selv ikke etter 10 års ventetid har fremkommet med hud-penetrering-data som bedt 
om. Tålmodigheten med dem må nå ta slutt.  
 
På forbrukernes vegne jeg vil sterkt anmode Mattilsynet om å følge opp denne TTO-
saken ved henvendelse til COM slik at Norge igjen kan få en lovbestemt regulering av 
denne spesielle eteriske oljen. 
 
I neste omgang bør risikoprofilen for ekstrakt og eterisk olje av Johannes urt tas frem 
for COM. Mattilsynet kom til at disse ingrediensene ikke burde anvendes i kosmetikk 
overhode (fototoksisk effekt). 
 
  
 

 

 

 


