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Jeg viser til høringsbrev 6 september 2018.  Det dreier seg om følgende reguleringsforslag:  

 Forslag til endringer i reguleringen av sinkpyrition  
 Forslag til endringer i reguleringen av klimbazol  
 Forslag til regulering av fenylen-bis-difenyltriazin (UV- filter S86)  

 Forslag til regulering av hårfargestoffet 2-klor-p-fenylendiamin.  
 

De interessante forslagene har å gjøre med endret regulering av bruken av sinkpyrition (ZPT) 

og klimbazol (KLIM).  Jeg begrenser meg til disse forslagene og regner med at det så langt 

ikke har vært avholdt noen votering der medlemslandene har gitt sin tilslutning til det 

Europakommisjonen (COM) har foreslått.  Jeg forutsetter da at det fremdeles vil være mulig 

for Norge å påvirke den videre behandling i COM av disse sakene. Jeg minner for øvrig igjen 

om at COM ifølge EØS-avtalen plikter å innhente Norges syn på sakene før den faste 

komiteen (COSCOM) går til avstemming.  

 

Synspunkter mht. sinkpyrition (ZPT)-saken 

Av ZPT’ omfattende gjeldene regulering er det bare den høyeste tillatte konsentrasjonen i 

hårpleieprodukter som skylles av - dvs. i flass-sjampoer - som foreslås endret og da økt fra 

1,0 % til 2,0 %. Kosmetikkindustrien har fremsatt et ønske om dette ved egen søknad (i 

2012).  
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Jeg forstår det slik at industrien ikke har fremlagt offentlig begrunnelsen for dette ønsket. 

Videre forstår jeg det slik at på spørsmål har bransjeorganisasjonen CE svart at noen 

forbrukere har behov for atskillig bedre effekt av (underforstått ZPT-baserte) ikke-medisinske 

flass-produkter enn i dag - og at økning opp til 2 % derfor er ønskelig1.  

 

ZPT inngår i dag vel å merke som aktivt prinsipp også i sjampo for behandling av 

sykdomstilstanden seborrhoea og er registrert av WHO med ATC koden D11AX12. I det 

minste et av anti-seborrhoea produktene på markedet inneholder ZPT i en konsentrasjon på 

2,0 %.2 

Ved å tillate ZPT opp til 2,0 % i kosmetikk vil produkter som i dag selges som 2 % medisinske 

produkter i fremtiden kunne selges som kosmetikk innen EØS.  Dermed slipper disse unna et 

strengt regime som innebærer godkjenning ved fremlegging av omfattende og kostbar 

dokumentasjon på effekt og sikkerhet og der det er rapporteringsplikt mht. bivirkninger og 

annet.3  

Bedret effektivitet ved bruk i av 2% i kosmetikk vil kunne gi bedre konkurranseevnen i 

forhold til midlene mot seborrhoea basert på stoffet Ketoconazol. Sistnevnte stoff ble 

forhindret tatt i bruk i kosmetikk da det i 2010 ble klassifisert som reproduksjonstoksisk av 

kategori 1B. EMA (og Europarådet) mente for øvrig at bruk i kosmetikk av Ketoconazol, som 

omsøkt fra industriens side i 2005, ville kunne medføre alvorlige resistensproblemer4.  

Vitenskapskomiteen har konkludert (SCCS/1593/2018 350) med at fordobling av 

konsentrasjonen ikke vil medføre risiko for helseskade i forbrukeren – heller ikke når det tas 

hensyn til nye data for toksisk virking på reproduksjon som fremskaffet av svenske 

Kemikaileinspektionen (KEMI). Sistnevnte data er utslagsgivende for konklusjonen i det 
pågående arbeidet innen rammen av CLP -lovgivningen med sikte på klassifisering. SCCS 

beregner en mer enn tilstrekkelig sikkerhetsmargin på 350 for anti-flass-bruk. Jeg registrerer 

                                                     
1 Det går frem av CE’ uttalelser til RAC at et såkalt ZPT konsortium av bedrifter står bak søknaden.  
 
2 https://www.drugs.com/sfx/sebulon-side-effects.html 

https://www.medshopexpress.com/sebulon-dandruff-shampoo-dandruff-shampoo-7oz 
 
3 I denne sammenheng er det ellers viktig å være oppmerksom på at godkjenning i flere sentrale land innen EU 
av at legemiddelstoffer kan omsettes fritt som kosmetikk, sparer staten for utgifter til medisinbruk (bå 
reseptordninger). Jeg oppfatter det slik at dette er en viktig drivkraft bak denne liberaliseringen – som nå har 
pågått i flere 10-år.  
 
4 Norge arbeidet den gang aktivt overfor COM for å få Ketoconazol forbudt i kosmetikk pga. resistenstrusselen 
og lyktes til slutt med det gjennom å få Folkehelseinstituttet til å vurdere om stoffet oppfylte kriteriene for 
klassifisering som CMR 1B – hvilket i sin tur ledet til en tilsvarende endring av CLP-regelverket. Ketoconazol er 
et viktig legemiddel i behandling av også alvorlige systemiske sopp-infeksjoner. Innen EU har det lenge vært 
delte meninger mht. om visse legemiddel-stoffer bør tillates brukt fritt i kosmetikk eller ikke. Denne 
divergensen gjorde at da kosmetikk-industrien - som vel å merke også har tette bånd til den farmasøytiske 
industrien – søkte om å få anvende Ketoconazol i kosmetikk, var det ikke mulig å få flertall for et forbud ene og 
alene på grunnlag av EMAs «advarsler» om at fri bruk ville kunne medføre alvorlige 
resistens/kryssresistensfølger. Norge og flere restriktive EU land gikk inn for et forbud basert på EMA’ 
«advarsel». Dette førte til at COM besluttet ikke å autorisere Ketoconazol ved å ta stoffet inn i Vedlegg III – men 
førte ikke samtidig til at stoffet ble tatt inn i Vedlegg II.   
 

https://www.drugs.com/sfx/sebulon-side-effects.html
https://www.medshopexpress.com/sebulon-dandruff-shampoo-dandruff-shampoo-7oz
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fravær av kritikk av denne risikovurderingen fra annet kompetent hold og at MT ikke har sett 

noen grunn for å be den norske vitenskapskomiteen VKM se på saken. Heller ikke medfører 

bruken av ZPT resistensproblemer etter det jeg mener å vite (kan utdypes hvis ønskelig).  

ZPT fortsetter altså å være trygg ved normal bruk innen gitte reguleringsbetingelser - slik 

stoffet har vært det siden 70-tallet. ZPT er effektiv mot flass og er per i dag det overlegent 

mest brukte aktive stoffet i de ikke-medisinske flass-sjampoene på markedet.  Følgende figur 

illustrerer hvor effektiv ZPT er sammenliknet med det begrensede antallet andre anti-flass-

midler kosmetikkindustrien har tatt i bruk: 5 

  
  

 
 
      Coal tar (steinkulltjære) og Ketoconazole er forbudt i kosmetikk innen EØS 

 
Følgende tabell gir en oversikt med hensyn til antall produkter på EØS-markedet som 
inneholder det ene eller det andre aktive stoffet6: 
 

                                                     
5 Sammenlikningen viser inverse MIC-verdier (ppm) på logaritmisk skala – se ellers også referansen Sanfilippo A 
et al, An Overview of Medicated Shampoos Used in Dandruff Treatment, P&T, Vol. 31 No. 7 • July 2006, 396-
399    https://www.ptcommunity.com/system/files/pdf/ptj3107396_0.pdf 
 
6 Tallene refererer seg til antall produkter nevnt i den store databasen Codecheck som inneholder nevnte 
stoffer. Codecheck er opprettet og drives av forbrukerinteresser i tysktalende land. Produktene i basen handles 
over disk. Et produkt satt på markedet i et tysktalende land er å betrakte som satt på EØS-markedet som 
helhet. Jeg sjekket Codecheck i mars i år mht. dette, bortsett fra sulfur, cicloprix olamine, bifonazole og 
clotrimazole som jeg sjekket ut 14 oktober.  
 

Coal tar   

Salicylic acid   

Sulphu r   

Zinc pyrithion 

Selenium  
sulphide 

Piroctone  
olamine 

Climbazole 
Ketoconazole 

Antifungal 

/MIC on logaritmic scale 1   

0 ,0001  

0 ,001  

0 ,01  

0 ,1  

1   

https://www.ptcommunity.com/system/files/pdf/ptj3107396_0.pdf
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INCI – name  

 

Number of anti-

dandruff products 

containing 

substance that are 

currently registered 

in the Codecheck 

database for 

cosmetic products  

 Anti-fungal 

potency (industry 

evaluation) 

 

 

Mean minimum 
inhibitory 
concentration  

(MIC) according to  

Schmidt A et al,  

1996. 7 

Microgram/ mL 
 

The lower the MIC the 

stronger the in vitro 

fungistatic effect against 

Malassezia furfur 

 

NB: another nearly 

equally important 

parameter relating to 

antidandruff efficacy is 

the amount of active 

ingredient delivered to 

the scalp from the 

shampoo 

 

Highest allowed 

concentration 

according to the 

Regulation (EC) N° 

1223/2009 

  

(%) 

 

Zinc 

pyrithione 

 

 

556 

 

Strong 

 

 

1 

 

1.0 

(V/ 8) 

 

 

Piroctone 

olamine 

 

 

360 

 

Moderate 

 

 

64 

 

1.0  

(V /35) 

 

Climbazole 

 

 

207 

 

Strong 

 

 

0.03 

 

0.5 

(V /32) 

 

 

Salicylic acid 

 

180 

 

Weak 

 

  

3.0  

(III/98) 

 

 

Selenium 

sulfide  

 

40 

 

Strong 

 

 

 

8 

 

1.0  

(III/49 – allowed in 

antidandruff 

shampoo only) 

                                                     
7 Schmidt A et al, In vitro susceptibility of Malassezia furfur, Arzneimittel-Forschung  
(Arzneimittelforschung) Vol. 46 Issue 4 Pg. 442-4 (Apr 1996) ISSN: 0004-4172 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20160812&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20160812&from=EN
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Sulfur 

 

Ca. 15 

 

Moderate/strong 

 

  

No specific 

regulation (*) 

 

 

Ciclopirox 

olamine 

 

 

5 

 

 

 

 

 

0.01 – 0.125 
 

Gupta AK et al, 20058 

 

 

No specific limit (**) 

(III/61) 

 

 

Bifonazole 

 

1 

 

 

 

1 

No specific 

regulation   

(***) 

 

 

Clotrimazole9 

 

1 

  

25 
Nenoff P et al, 1997 10 

No specific 

regulation   

(4*) 

 

 
(*):  Tilsynelatende anvendes 2.0 % – 5.0 % 11 
(**):  Vanlig konsentrasjon i ikke-medisinsk flass-sjampo er 1.0 % - i medisinsk 1.5 % (Se Codecheck) 
(***):  1.0 % synes å være vanlig konsentrasjon (Del Rosso JQ et al 2011)12 
(4*): 1.0 % synes å være vanlig konsentrasjon (Narshana M ei al 2017)13 

 

. 

 

                                                     
8 Gupta AK et al, , Ciclopirox: a broad-spectrum antifungal with antibacterial and anti-inflammatory properties, 

International Journal of Dermatology, Vol 43, Issue S1, Page 3-9, 2005  
 
9 Clotrimazole is much used for also other fungal infections – for example against vaginal fungal problems. ATC 
code is: A01AB18 
 
10 Nenoff P et al, In vitro susceptibility testing of Malassezia furfur against rilopirox, Skin Pharmacol. 1997;10(5-

6):275-80. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9449166 
 
11 Ranganathan S et al , Dandruff: the most commercially exploited skin disease, Indian J Dermatol 2010 Apr-
June 55(2) 130-134     https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2887514/ 

12 Del Rosso JQ et al, Adult Seborrheic Dermatitis / A Status Report on Practical Topical Management, J Clin 

Aesthet Dermatol. 2011 May; 4(5): 32–38 

13 Narshana M et al,  AN OVERVIEW OF DANDRUFF AND NOVEL FORMULATIONS AS A TREATMENT STRATEGY. 

INTERNATIONAL JOURNAL OF  
PHARMACEUTICAL SCIENCES AND RESEARCH, 2017, ON-LINE ARTICLE  
http://ijpsr.com/bft-article/an-overview-of-dandruff-and-novel-formulations-as-a-treatment-
strategy/?view=fulltext 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/ATC_code_A01
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9449166
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2887514/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3100109/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3100109/
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Nesten halvdelen av den generelle voksne befolkningen på verdensbasis, sett i snitt over 
landene, er antatt å være mer eller mindre plaget med flass (Borda JL et al 2015). 14  
Antakelig har 10 – 20 % av befolkningen i vestlige land ganske sjenerende flassproblemer.15 
Dersom tilstanden ikke holdes i sjakk med skånsomme midler, som for eksempel ZPT i lav 
konsentrasjon (1%), kan den utvikle seg til den markert verre kroniske tilstanden seborrhoea 
som krever bruk av legemiddel å få bukt med - men som man aldri helt blir kvitt. Medisinske 
midler er foruten ZPT i høy konsentrasjon (2%), Ketoconazol (2% - ATC kode J02AB02), 
Ciclopirox olamine (1,5 % - ATC kode: D01A E14) og Selenium disulphide (2.5 % - ATC kode 
D01AE 13), Bifonazole (1 % - ATC kode D01AC1).  Ketoconazol brukes mest av disse midlene. 
Ifølge kilden Faergemann J (200016) har seborrhoea en prevalens på 2-5 % i vestlige land.  
 
I motsetning til Seborrhoea er altså flass en ikke-inflammatorisk tilstand folk flest anser som 
et rent kosmetisk problem – men som altså noen til tider kan oppleve som et ganske 
plagsomt utseendemessig problem i sosiale sammenhenger - og dermed tyr til de lett 
tilgjengelige ikke-medisinske flass-sjampoene (i fritt salg) for å få under kontroll.  
 
Sett i lys av dette vil jeg mene at de ikke-medisinske anti-flass-sjampoene er viktige 
kosmetiske produkter mange har stor nytte av.  I kraft av den overlegne markedsposisjonen 
er produktene basert på ZPT de viktigste i denne sammenhengen. Økes konsentrasjonen 
økes effektiviteten betraktelig, som ønsket og planlagt. Dette vil føre til at flere med flass-
problemer unngår å utvikle sykdomstilstanden Seborrhoea. Økningen vil altså kunne være 
sykdomsforebyggende – slik at færre må kure med legemidler og slipper legekonsultasjoner 
og alt med det dette innebærer. Nesten alle legemidler medfører dessuten bivirkninger17 og 

                                                     

14 Borda LJ et al, Seborrheic Dermatitis and Dandruff: A Comprehensive Review, J Clin Investig Dermatol. 2015 

Dec; 3(2): 10.13188/2373-1044.1000019, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4852869/ 

 
15 Prevalensen i USA (total befolkning) er blitt anslått til 17 %.  Ref:  Manual F et al, A New Postulate on Two 
Stages of Dandruff: A Clinical Perspective, Int J Trichology. 2011 Jan-Jun; 3(1): 3–6.  
/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3129121/ 
 
Flass oppstår i hodebunnen når den kontinuerlige avskallingen av døde hudceller er noe mere omfattende enn 

det som er vanlig pga. en viss påvirkning fra soppvarianten Malassezia furfur som er en normal del av 

hudfloraen. Påvirkningen er antatt å bestå i en irriterende ikke-immunologisk stimulering av immunsystemet. 
Noe sterkere avsondring fra talgkjertlene i huden enn vanlig er også ganske karakteristisk for tilstanden. De 

døde cellene klumper seg sammen pga. talgen og kommer ut i håret som flasspartikler. Selv om WHO ikke 

anser flass som noen sykdom er det innen den medisinske profesjonen internasjonalt ganske vanlig (feilaktig vil 

jeg mene) å anse flass som den mildeste manifestasjonen av den kroniske og markert forskjellige medisinske 

tilstanden seborrheic dermatitis (seborrhoea). Seborrhoea karakteriseres også ved å være synlig inflammatorisk 

– noe flass altså ikke er.  Det synes umiddelbart uholdbart å anse rundt 50 % av alle vokse på verdensbasis å 

være syke pga. flass slik noen medisinere gjør. Flass bør kalles en «disorder» og ikke «disease « 

Se ellers kilden: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4852869/ 

16 Faergemann J 2000b. Seborrheic dermatitis (dandruff), pp. 197–202 Marcel Dekker, New York / Faergemann 

J in “Cosmeceuticals” edited by Elsner P and Maibach HI, 2000 ISBN: 0-8247-0305-7 

17 Mulige bivirkninger ved topikal behandling med Ketoconazol er sterk svie, irritasjon, rødhet, smerte og 
hevelse der medisinen virker i hodehuden (https://www.everydayhealth.com/drugs/ketoconazole-topical). . 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3129121/
https://www.everydayhealth.com/drugs/ketoconazole-topical
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med mindre bruk av Ketoconazol avtar også risikoen for kryssresistensproblemer og dermed 
et mulig redusert antall tilfeller av alvorlige systemiske sopp-infeksjoner i utsatte grupper 
som de som av ulike grunner har et sterkt svekket/nedsatt immunforsvar. Med referanse til 
et tidligere ikke offentligjort arbeide i Europarådet, kan jeg gjerne utdype dette aspektet hvis 
ønskelig.   
 
Konstatering av trygg (betinget) bruk i kosmetikk forhindrer imidlertid ikke at ZPT kan bli 

klassifisert som farlig stoff innen rammen av kjemikalieregelverket (CLP) der det i bare liten 

utstrekning tas hensyn til i hvilken grad man kan bli eksponert for stoffet ved vanlig bruk av 

produkter som inneholder stoffet. De nylig genererte dataene som nevnt har nå ført til at 

komiteen RAC, som arbeider innen rammen av kjemikalieregelverket, 19. september 

konkluderte med klassifisering som CMR 1B (reprotoksisk).18   

 

Miljødirektoratet (MD) har opplyst (privat meddelelse) at den sosioøkonomiske komiteen, 

SEAC, ikke er involvert i klassifiseringsforslag. Da er det bare et stoffs iboende egenskaper 

som legges til grunn. Så RAC’ beslutning om å klassifisere ZPT som Repr 1B er dermed å anse 

som endelig fra ECHA sitt ståsted (sier MD). 

 

Forsvar av bruken av ZPT ved påpekning av nytteverdi for forbrukerne og samfunnet som 

nevnt - og at bruken er trygg (ref. SCCS) - kan altså ikke videreformidles til ECHA via SEAC. CE 

har allerede avgitt et forsvar av ZPT i forbindelse med RAC’ behandling av saken.19 Om 

eventuelt andre instanser eller interesser henvender seg direkte til ECHA om dette, vet jeg 

ikke noe om. 

 

Nå er det ikke umiddelbart gitt at EU endrer CLP slik RAC mener denne lovgivningen bør 

endres (CMR 1B) – men sannsynligheten for at ECHA eller COM selv finner grunn til å 

klassifisere mindre strengt ved å vektlegge også andre forhold, vil jeg tro ikke er tilstede.  

 

Når nå RAC har sagt sitt, følger en risikohåndterings prosedyre som altså med stor 

sannsynlighet fører til at ZPT tas opp i Anneks VI i CLP-reguleringen med klassifisering CMR 

B1. Beslutningsarbeidet rundt dette vil erfaringsmessig ta ca. 2 år slik at vedtaket vil kunne 

offentliggjøres i «Offical Journal» høsten 2020. Ikrafttredelse inntreffer så rundt årsskiftet 

2021/2022. Det vil altså lett kunne gå ca. 4 år fra i dag før bestemmelsene i Art 15 i 

Forordning (EC) N° 1223/2009 kan ta til å gjelde.  

 

                                                     
Mange pasienter på Selenium sulfide (SeS2) erfarer ekstrem talgutskilling i hodebunnen. SeS2 kan dessuten lett 
tas opp i kroppen gjennom skadet inflammert hud og gi systemisk toksisk virkning (Sanfilippo A et al 2006).   
 
18 

https://echa.europa.eu/documents/10162/23821863/nr_annex_rac_seac_september.pdf?_cldee=Y2VjaWxAb

25lcG9saWN5cGxhY2UuY29t&recipientid=lead-d88b9896b790e8118102005056952b31-

6a35059278014f519740b3415e7787aa&esid=5aa69a72-e6bb-e811-8104-005056952b31 

 
19 Se lenken https://echa.europa.eu/documents/10162/f1145a5e-a227-def1-ec07-90830c304990 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20160812&from=EN
https://echa.europa.eu/documents/10162/23821863/nr_annex_rac_seac_september.pdf?_cldee=Y2VjaWxAb25lcG9saWN5cGxhY2UuY29t&recipientid=lead-d88b9896b790e8118102005056952b31-6a35059278014f519740b3415e7787aa&esid=5aa69a72-e6bb-e811-8104-005056952b31
https://echa.europa.eu/documents/10162/23821863/nr_annex_rac_seac_september.pdf?_cldee=Y2VjaWxAb25lcG9saWN5cGxhY2UuY29t&recipientid=lead-d88b9896b790e8118102005056952b31-6a35059278014f519740b3415e7787aa&esid=5aa69a72-e6bb-e811-8104-005056952b31
https://echa.europa.eu/documents/10162/23821863/nr_annex_rac_seac_september.pdf?_cldee=Y2VjaWxAb25lcG9saWN5cGxhY2UuY29t&recipientid=lead-d88b9896b790e8118102005056952b31-6a35059278014f519740b3415e7787aa&esid=5aa69a72-e6bb-e811-8104-005056952b31
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Av en artikkel i fagbladet Chemical Watch i mars i år fremgår det at 7 EU land mener Art 15 

må forstås slik at en oppføring av et CMR 1A eller CMR 1B stoff i CLP-lovgivingen medfører et 

automatisk forbud i kosmetikk selv om stoffet måtte stå som betinget tillatt i Anneks III eller 

Anneks V i kosmetikkreguleringen. COM er imidlertid helt uenig i dette synet og sier følge 

denne velinformerte kilden at: 20 

 

“However, in September the Commission clarified that the prohibition must be 

implemented by a specific act amending the relevant annexes of the cosmetics 

Regulation. Therefore, it said, the substances are not automatically banned in 

cosmetics. 

 

Det pågår etter det jeg forstår en vanskelig diskusjon i EU om hva som skal være gjeldene jus 

i dette spørsmålet. Avgjøres spørsmålet innen 2021 med at COM’ oppfatning vinner frem, vil 

det erfaringsmessig gå ytterligere ½ til 1 år før ZPT er endelig forbudt i kosmetikk og ført opp 

i Anneks II i Forordning Nr. 1223/2009. Vi er da i 2023.  

For øvrig legger jeg merke til at det overlegent største anti-flass merket allerede nå har 

begynt å sette sjampo-produkter på markedet som er basert på det nest mest brukte aktive 

stoffet nemlig Piroctone olamine – samtidig som salget av sjampoer basert på ZPT fortsetter. 

Dette dominerende merket har altså nå gitt forbrukerne valget mellom Piroctone olamine og 

ZPT for flass-kontroll og forebygging av sykdomstilstanden Seborrhoea.  

 

Dette er noe usikkert, men de to midlene synes omtrent like effektive. 21 Den fungistatiske 

virkningsmekanismen22 er omtrent den samme for de to - og heller ikke for Piroctone 
olamine foreligger det opplysninger om resistensproblemer (etter 40 års bruk).  I mangel av 

data har imidlertid ikke vitenskapskomiteen kunnet gjøre seg opp en mening om Piroctone 

olamine er trygg i bruk eller ikke. SCCNFP etterlyste i februar 2002 “a complete dossier up-to-

modern-standards would be required” (SCCNPF/0525/01). 

 

                                                     
20 https://chemicalwatch.com/54450/member-states-press-eu-commission-to-reconsider-cmr-cosmetics-ban 

21  

o Loden M et al, The antidandruff efficacy of a shampoo containing piroctone olamine and 
salicylic acid in comparison to that of a zinc pyrithione shampoo. Int J Cosmet Sci. 2000 Aug;22(4):285-
9   /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18503415 

o Schmiidt-Rose T et al , Efficacy of a piroctone olamine/climbazol shampoo in comparison with 
a zinc pyrithione shampoo in subjects with moderate to severe dandruff, Int J Cosmet Sci. 2011 
Jun;33(3):276-82  /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21272039 

o Sanfilippo A et al, An Overview of Medicated Shampoos Used in Dandruff Treatment, P&T, 
Vol. 31 No. 7 • July 2006, 396-399   

o Futterer E, Evaluation of efficacy of antidandruff agents, J Soc Cosmet Chem, 32, 327-338 
(November 1981)   

 
22 Virkningsmekanismene er dårlig forstått, men chelatering av Fe 3+ som leder til nedsatt funksjon av 
cytochrom, katalse og proxidase enzymer, kan være involvert. 
 

https://chemicalwatch.com/50071/cmr-substances-not-automatically-banned-in-cosmetics?q=cosmetics+carcinogen
https://chemicalwatch.com/54450/member-states-press-eu-commission-to-reconsider-cmr-cosmetics-ban
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18503415
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21272039
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Det at industrien allerede i en viss grad har begynt å gå bort fra bruken av ZPT tar jeg som et 

tegn på at den ikke overveier å anlegge noen «derogation» sak etter Art 15(2). Følgende CE-

uttalelse i forbindelse med RAC’ behandling av saken tar jeg også som en indikasjon på at 

industrien ikke ser det som mulig å vinne noen «derogation» sak:  

«In case an exemption would not be granted for use of ZnPT in cosmetic products…»23 

 Art 15(2) sier om CMR 1A og CMR 1B at: 

Slike stoffer kan imidlertid unntaksvis brukes i kosmetiske produkter dersom alle følgende vilkår er 
oppfylt etter at de er klassifisert som CMR-stoffer i kategori 1A eller 1B i samsvar med del 3 i vedlegg 
VI til forordning (EF) nr. 1272/2008: 

 

a) 
 

de oppfyller kravene til næringsmiddeltrygghet som definert i europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 178/2002 av 28. januar 2002 om fastsettelse av allmenne prinsipper 

og krav i næringsmiddelregelverket, om opprettelse av Den europeiske myndighet for 

næringsmiddeltrygghet og om fastsettelse av framgangsmåter i forbindelse med 

næringsmiddeltrygghet,1 

 

b) 
 

det er dokumentert ved en analyse av mulige alternativer at det ikke finnes egnede 

alternative stoffer, 

 

c) 
 

det er søkt om en særlig bruk av produktkategorien med en kjent eksponering, og 

 

d) de er evaluert og er funnet trygge av SCCS for bruk i kosmetiske produkter, særlig med sikte 
på eksponering for disse produktene, idet den samlede eksponeringen fra andre kilder tas i 
betraktning, og idet det tas særlig hensyn til sårbare grupper av befolkningen. 

 
 

Jeg holder det for overveiende sannsynlig at kravet i punkt a) ovenfor ikke kan oppfylles da 

ZPT er meget toksisk ved oral opptak. Dyrestudier viser at så lave orale doser som 50 ppm 

medfører oppkast. LD50 (hund): 170 ppm, LD50 (mus): 160 ppm. Det er ikke tillatt å anvende 

ZPT i kosmetiske munnpleieprodukter. Etter å ha vært kjent og tatt i bruk på forskjellig måte 

siden 50-tallet har det etter det jeg vet aldri vært på tale å finne noen anvendelse av ZPT 

som tilsetningsstoff eller brukt på annen måte i næringsmidler. ZPT har heller ingen 

aromakvaliteter og finner ingen anvendelse som smaksstoff eller som parfymestoff.24 

Etter alle solemerker er ZPT dermed nå tapt for kosmetikkindustrien - og det vil vel da ikke 

ha noen hensikt å videreføre saken med å øke konsentrasjonen fra 1 % til 2 %.  

                                                     
23 https://echa.europa.eu/documents/10162/f1145a5e-a227-def1-ec07-90830c304990 
24 http://www.thegoodscentscompany.com/data/rw1304471.html 

https://lovdata.no/eu/32008r1272
https://lovdata.no/eu/32002r0178
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Det vil ta flere år før ZPT blir ført inn på Anneks II i Forordning Nr. 1223/2009, men det må 

forventes at ZPT allerede i nærmeste fremtid gradvis blir erstattet i diverse anti-flass 

produkter/merker med en eller flere av de andre virkestoffene nevnt ovenfor. Spørsmålet da 

er om dette er tilfredsstillende erstatninger sikkerhetsmessig sett. Med unntak av salisylsyre 

er ingen av dem det etter min oppfatning. Klimbazol (KLIM) tar jeg for meg nedenfor.  

 

Svakhetene som hefter ved Piroctone olamine har jeg nevnt og vil oppfordre Mattilsynet til 

allerede på førstkommende arbeidsgruppemøte å minne COM om den ufullførte 

risikovurderingen slik at SCCS gis mandat til å gå videre med saken. Siden industrien allerede 

er i ferd med å ta stoffet mere i bruk bør den ha all interesse av å gi COM/SCCS en oppdatert 

risikoprofil.  

 

Med unntak av KLIM og salisylsyre har heller ikke noen av de andre stoffene i tabellen 

ovenfor noen gang blitt risikovurdert av COM’ vitenskapskomiteer gjennom årene. Også 

dette bør Mattilsynet gjøre COM oppmerksom på.  

 

Nest etter Piroctone olamine bør det etter min mening utredes om seleniumsulfid (SeS2) er 

trygg i bruk som anti-flass virkemiddel. SeS2 har trolig iboende karsinogene egenskaper. I et 

brev fra MT til COM 23 August 2010 er dette sett i sammenheng med bruken av SeS2 i flass-

sjampo.25  MT ga uttrykk for at SCCS burde gjennomføre en risikovurdering for bruken – uten 

at det avstedkom noen oppfølging fra COS’ side. For å komme videre med den saken bør MT 

etter min mening først be VKM gjennomføre en risikovurdering på vanlig måte med 

utgangspunkt i opplysningene i brevet. VKM’ risikovurdering kan så oversendes COM med 

fornyet anmodning om at SCCS gis et mandat for å se på saken.   

 

Visse data tyder på at heller ikke elementært svovel (S8) er trygg i bruk som anti-flassmiddel.  

Det kan jeg komme tilbake til ved en annen anledning.  

 

Bifonazol og Clotrimazol er blant de 28 azol-stoffene MT nevner på sine sider under 

overskriften: «bruk av farmakologisk aktive stoffer i kosmetikk». 26 MT har gjennomført en 

risikovurdering i den sammenheng som knyttes opp til resistensproblematikk (utarbeidet per 

24.11.2014). Europarådet har lenge sett på denne problemstillingen – og gjør det kanskje 

fremdeles. Mattilsynet avventer rådets videre arbeide. Mattilsynets endelige anbefaling til 

bransjen mht. bruk av disse stoffene avhenger av det Europarådet kommer frem til sies det.  

Det er åpenbart liten progresjon i saken.  

 

På grunnlag av det EMA har uttalt i sammenheng med COM’ reguleringsarbeid hva gjelder 

Ketoconazol og Climbazol, er det min vurdering at det for samtlige slike azoler er risiko for 

kryssresistens som kan medføre alvorlige systemiske sopp-infeksjoner i utsatte grupper som 

de som av ulike grunner har et sterkt svekket/nedsatt immunforsvar. Jeg har derfor lenge 

vært – og er fremdeles – av den mening at ingen azol-stoffer bør være tillatt brukt som 

                                                     
25 Se Vedlegg IV i vedlegg til brevet som har ref. nr. 2010/154013-0 
26 https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/stoffer_i_kosmetikk/farmakologisk_aktive_stoffer_i_kosmetikk.9856 
 

https://www.mattilsynet.no/kosmetikk/stoffer_i_kosmetikk/farmakologisk_aktive_stoffer_i_kosmetikk.9856


Høringssvar  

  
11  

ingrediens i kosmetiske produkter. Jeg finner ingen nye vitenskapelige arbeider som kan tas 

til inntekt for at det kan gjøres unntak for enkeltstoffer.  

 

Synspunkter mht. klimabazol (KLIM)-saken 

Fra i dag bare å være tillatt som konserveringsmiddel opp til 0,5 % i alle typer kosmetikk 

foreslås det nå på bakgrunn av siste SCCS-risikovurdering (2018), å innskrenke bruken som 

konserveringsmiddel opp til 0,5 %, til bare å gjelde for et mindre knippe produkttyper 

(hårlotion, hudkrem, fotpleie, hårsjampo) samt at KLIM føres inn på Vedlegg III og der tillates 

opp til en konsentrasjon på 2,0 % for bruk som flass-sjampo.  

Utløsende for disse foreslåtte endringene var en søknad fra bransjen tilbake i 2008 om å få 

tilbake anledningen til lovlig å anvende KLIM i høyere konsentrasjon enn 0,5 %. Det hadde 

den anledning til i alle år frem til 2007, men brukte stoffet i meget liten utstrekning og da 

nesten bare som konserveringsmiddel. Situasjonen for flass-sjampo-bransjen endret seg 

imidlertid sterkt i 2005 da søknaden om å få anvende det viktige sopp-legemiddelet 

Ketoconazol i kosmetikk (opptil 2%), ble avvist pga. resistensspørsmålet (se ovenfor). 

Ketoconazol (og de fleste andre azoler brukt som sopp-legemiddel) er meget virkningsfulle 

anti-flass virkemidler; MIC ketoconazol = 0,03 mikrogram/mL (Schmidt A et al, 1996).  

 

Da det i 2008 gikk mot forbud av Ketoconazol pga. Repr 1B klassifiseringen (initiert fra Norge) 

og som tok effekt i 2010, bestemte bransjen seg i stedet for å satse på KLIM som nytt 

virkningsfullt stoff mot flass.  Av risikovurdering nr. 2 i 2008 går det frem at allerede den 

gang var bransjen begynt å anvende 2% (ulovlig) (SCCP/1204/08) – og MT registrerte at det 

kom stadig flere nye KLIM baserte ikke-medisinske flass-sjampoer inn på markedet. I dag er 
KLIM det tredje mest brukte middelet ser det ut til.   

 

Også KLIM har en så lav MIC som 0,03 mikrogram/mL (Schmidt A et al, 1996) og det er 

dokumentert at KLIM har praktisk talt samme flass reduserende evne som Ketoconazol 

(Padilla SL et al 1996)27.  

 

                                                     
27 PADILLA S.L ET AL , Ketoconazole shampoo 1% vs. climbazole shampoo in the treatment of seborrhoeic scalp 

dermatitis,  Dermatologia, Revista Mexicana 1996 40(3): 190-195 
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Bå farge: Ketoconazole, Fiolett farge: Climbazole. Konsentrasjon ; 1 % for begge  

 

 

Fordi også ZPT nå med stor sannsynlighet blir forbudt i kosmetikk, er det åpenbart av stor 

markedsmessig betydning for bransjen å få lov å bruke KLIM opp til 2,0 %.  

 

SCCS’ risikovurdering er svak i og med at den sub-kroniske 90-dagers testen NOAEL er basert 

på, er av eldre dato og ikke utført i henhold til moderne test-metodikk. Den er ganske 

usikker. Reguleringen som nå foreslås er valgt slik at den samlede beregnede eksponeringen 

for bruken som konserveringsmiddel bare så vidt samsvarer med en tilfredsstillende 

sikkerhetsmargin (MoS) på ca. 100. Beregnet MoS for sjampo-bruk ved 2% er en del høyere.  

 

Med meget få unntak har alle kjente azol-forbindelser reprotoksiske egenskaper og mange 

er klassifiserte som det28. Også KLIM viser tegn på å ha reprotoks egenskaper ved høye 

doser, men Folkehelseinstituttet kunne ikke se at kriteriene for CMR-repro som nedfelt i CLP-

lovgivningen, var oppfylt. MT mente å se betydelige svakheter i materialet som forelå for 

reprotoksisitet og etterlyste ytterligere studier. SCCS pekte da på at forordningens absolutte 

forbud mot å bruke forsøksdyr i sikring av kosmetikk, gjør det umulig å fremskaffe nye 

relevante data. MT mottok følgende svar fra SCCS-sekretariatet 9 juli 2013:   

 

    

question Dr  H J  

Talberg NO.docx
 

 

På forliggende (utilstrekkelige) kunnskapsgrunnlag kan KLIM altså ikke klassifiseres som 

CMR-stoff og dermed forbys i kosmetikk.  

 

                                                     
28 Dokumentert av MT i oversendelse til COM 21 oktober 2014.  
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Som opplyst i høringsbrevet har det eksistert en bekymring for at bruk av KLIM i kosmetikk 

kan gi en mulig antimikrobiell kryssresistens i sammenheng med enkelte medisinsk viktige 

antimikrobielle soppmidler, og EU kommisjonen har tidligere rådført seg med EMA (det 

europeiske legemiddelbyrået) om dette – jf. SCCS/1500/13 opinion.  

 
 EMA konkluderte sitt svar til COM 25 oktober 2011 slik: 

The CHMP/EMA Innovation Task Force (ITF) concluded in its scientific opinion that  

'in view of its mechanism of action, the use of climbazole in cosmetic products may 

increase the risk of cross-resistance to other azole antifungals used as medicinal 

products, the greatest concern being the possible effect of climbazole on microbiota 

on the human skin and the possibility for development of cross-resistance for other 

azole antifungals, especially in immunocompromised individuals. 

12-SANCO-COS-10 

EMA opinion on Climbazole.pdf
 

 

Man skulle jo da tro at på same måte som for Ketoconazol 6 år tidligere så kan ikke COM 

autorisere bruk av KLIM i kosmetikk. I motsetning til Ketoconazol har imidlertid KLIM vært 

registrert i lex specialis for kosmetikk siden 80-tallet hvilket innebærer at en eventuell 

tilbaketrekningen av brukstillatelsen bare kan skje på grunnlag av en risikovurdering gitt av 

vitenskapskomiteen som er spesielt opprettet for å bistå COM i kosmetikk-saker, dvs. SCCS. 

SCCS (og dens forløpere) har selv gitt uttrykk for at den ikke besitter tilstrekkelig 

mikrobiologisk kompetanse og må støtte seg på relevant kompetanse utenfor komiteen hva 

gjelder resistensspørsmål.  I foreliggende sak engasjerte COM/SCCS en britisk ekspert som 

fremsatte sterk kritikk av det EMA hadde kommet frem til på flere punkter. SCCS kom da i 

den siste «opinion» der temaet resistens ble behandlet (SCCS/1500/13 – 26 februar 2013), 

med følgende overraskende vurdering:  
 

“The SCCS is of the opinion that in light of the EMA opinion, providing only indirect 

arguments of concern with respect to the use of Climbazole and the development of 

resistance in the different fungi causing invasive fungus infections in humans, and on 

the other hand the clear opinion of an internationally famed expert in the field, that 

actually Climbazole can be considered as a safe ingredient with respect to 

antimicrobial resistance, in rinse-off as well as in leave-on cosmetic products”. 

 

Kompetanse i Legemiddelverket som MT gjennom alle år støttet seg på når det gjaldt 

resistensspørsmål, fant det oppsiktsvekkende at SCCS hadde valgt å basere sin oppfatning på 

synspunktene til en enkeltstående spesielt utvalgt ekspert fremfor å legge til grunn 

oppfatningen til den fremste europeiske instansen på området nemlig EMA. I slike saker 

sender EMA utkast til vurderinger rundt til alle medlemslandene før endelig uttalelse 

utarbeides.  
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Med bistand fra Legemiddelverket tilbakeviste MT i et skriv oversendt COM 21 oktober 

201429 kritikken SCCS’ ekspert hadde fremsatt – og ba om at SCCS behandlet saken på nytt. 

Det er ikke etterkommet så langt. Jeg registrerer med interesse at flere EU land ga uttrykk 

for bekymring relatert til resistens /kryssresistens ved høringer i sakens anledning i 2017.  

Azoler generelt har relativt kort levetid som virkningsfull medisin mot sopp-infeksjoner 

sammenliknet med andre typer remedier mot slike infeksjoner. Det gjelder nok også for 

KLIM som har samme fungicide, fungistatiske virkningsmekanisme som de andre azolene. 

KLIM har nå blitt brukt i stor utstrekning mot Malassezia furfur og andre sopp-arter i ganske 

mange år. Kanskje foreligger det derfor per i dag en god del nye publiserte relevante 

vitenskapelige arbeider vedrørende KLIM og andre azoler relatert til resistens/kryssresistens 

problematikk.   

 

Nye bidrag fra Iatta R et al (2017), Leong C et al (2017), Cafarchia C et al (2015) og Peano A et 

al (2017), for eksempel, synes interessante i så måte30, 31, 32, 33. Det kan være mange flere da 

jeg ikke har hatt tid til å gå i dybden mht. dette.  
 

Jeg foreslår derfor at MT ber VKM (i samarbeid med Legemiddelverket) vurdere 

alvorlighetsgraden av nåværende tilsynelatende omfattende bruk av KLIM i kosmetikk med 

tanke på risiko for kryssresistens som kan medføre livstruende systemiske sopp-infeksjoner i 

utsatte grupper som nevnt.  Avhengig av hva VKM kommer frem til bør så MT vurdere om 

ikke det er på tide med en ny henvendelse til COM med anmodning om ny behandling av 

resistens-spørsmålet.  

 

                 

 

                                                     
29 Sendt MT i e-post 28. juni 2017 

30 Iatta R et al, The role of drug efflux pumps in Malassezia pachydermatis and Malassezia furfur defence 
against azoles. Mycoses. 2017 Mar; 60(3):178-182.  /https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27774659 

 
31 Leong C et al, Antifungal Susceptibility Testing of Malassezia spp. with an Optimized Colorimetric Broth 

Microdilution Method, J Clin Microbiol. 2017 Jun; 55(6): 1883–1893.  
/https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5442545/ 
 
32 Cafarchia C et al, Azole susceptibility of Malassezia pachydermatis and Malassezia furfur and tentative 

epidemiological cut-off values Medical Mycology, Volume 53, Issue 7, 1 September 2015 / 
https://academic.oup.com/mmy/article/53/7/743/960703 
 
33 Peano A et al, Review Methodological Issues in Antifungal Susceptibility Testing of Malassezia 

pachydermatis, Journal of fungi : 6 May 2017; Accepted: 29 June 2017; Published: 5 July 2017 / 

file:///C:/Users/Eier/AppData/Local/Packages/Microsoft.MicrosoftEdge_8wekyb3d8bbwe/TempState/Downloa

ds/jof-03-00037%20(1).pdf 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27774659
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5442545/
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