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Jeg viser til høringsbrev 28. april 2021. Det dreier seg om 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. Det kan være behov for å ta 
opp en del av den foreliggende saken på nytt. Dette gjelder stoffet salisylsyre som EU har 
klassifisert som et CMR 2 stoff (reprotoks) inne CLP forordningen på kjemikalieområdet. Se 
nærmere om dette nedenfor.   

For øvrig synes jeg nok denne saken 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.  

Forslaget til ny EU-forordning som endrer EU’ kosmetikkforordning og dermed den norske 
kosmetikkforskriften tilsvarende, innfører bestemmelser som oppgitt i høringsbrevet.  
 
Dette gjelder da først og fremst de siden lenge detaljert regulerte kosmetikkingrediensene 
titandioksid (TiO2) og salisylsyre. Begge brukes mye med forskjellige funksjoner i kosmetiske 
produkter.  
 
TiO2 ble omsider etter langvarige diskusjoner innen rammen av CLP, klassifisert som et CMR 
2 (kreft) stoff – men da bare i den utstrekning TiO2 er på pulverform med et innhold på 1 % 
eller mere av stoffet i form av - eller inngår i - partikler, med en aerodynamisk diameter på ≤ 
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10 μm. Det er da nå foreslått en endring av TiO2- reguleringen som tar hensyn til denne CLP-
klassifiseringen. Den foreslåtte endringen vil uheldigvis ytterligere komplisere 
bestemmelsene for bruken av TiO2 som gitt i Vedlegg VI (UV filtre). 
 
Etter gjeldene bestemmelser under VI post 27a (nano) er TiO2 tillatt i bruksklare kosmetiske 
produkter, unntatt i anvendelser som kan medføre eksponering av sluttbrukerens lunger 
gjennom inhalasjon.  
 

Risikohåndteringen av SCCS’ opinion 6. oktober 2020 (SCCS/1617/20 Final Opinion), 
medfører at også bestemmelsene i VI 27 (ikke nano) nå endres slik at TiO2 på pulverform – 
med mer enn 1% av partiklene med aerodynamiske diameter mindre eller lik 10 µm, ikke 
lengre vil være godkjent for bruk i anvendelser som kan medføre at brukerens lunger 
eksponeres for stoffet gjennom inhalasjon. Videre vil bruken av stoffet i ansiktsprodukter på 
pulverform eller hårspray (aerosol) bare bli tillatt som indikert i SCCS’ opinion. 
 
Allerede ved innføringen av post 27a (nano) ga jeg i en e-post til Mattilsynet 3. februar 2016 
uttrykk for at det åpenbart ville bli meget vanskelig å føre tilsyn etter denne bestemmelsen. 
Hvordan skal en inspektør vite om et sprayprodukt av et eller annet slag utenom de lett 
gjenkjennelige aerosolproduktene med drivgasser under trykk, fører til lungeeksponering 
eller ikke? Andre typer sprayprodukter – som pumpespray – er jo også mye brukt. Mye beror 
på utformingen av dysen. Dråper fra pumpespray som flyter i luften (ca. 100 mikrometer i 
diameter i det de kommer ut av dysen) fordamper og blir fort så små at de kanskje kommer 
helt ned i alveolene (under 15 mikrometer). Dette med fordampningen fører til at det ikke 
kan settes et klart skille mellom aerosolproduktene og pumpesprayene i en 
tilsynssammenheng (ref. også SCCS/1539/14).  
 
Etter det jeg vet har Mattilsynet så langt ikke gjennomført noe tilsyn etter VI 27a 
bestemmelsen. Dette dreier seg om risiko for lungekreft og TiO2 har vært (og er) mye brukt 
som UV filter i solkremer. Andre land innen EØS området har derfor trolig gjennomført slikt 
tilsyn. Regner med at Mattilsynet ved å delta i tilsyns-samarbeidet i regi av Kommisjonens 
PEMSAC gruppe, vil kunne klare å håndtere denne tilsynsutfordringen.  

 

De årvisse OMNIBUS endringene av kosmetikkforskriften medfører at også en del CMR 
klassifiserte kjemikalier, som pga. toksiske og teknisk/fysiske egenskaper vil være helt uegnet 
for bruk i kosmetikk og kroppspleieprodukter, blir forbudt i disse produktene. I denne 
omgang (OMIBUS III) gjelder dette 15 kjemikalier nevnt i høringsbrevet. Fem av dem er 
allerede blitt plassert på Vedlegg II (forbudslisten) ved tidligere endringer av forordningen. 
Ingen av de øvrige 12 stoffene har noen gang vært listet i Europakommisjonens COSING 
database for kosmetikkingredienser. Det er en god indikasjon på deres uegnethet i 
kosmetiske produkter. Flere er toksiske bekjempningsmidler som brukes i landbruket. Stoffet 
2-methylimidazole ble tidligere brukt i veterinærmedisinen, men ble trukket tilbake fordi det 
viste seg å være uakseptabelt hudirriterende.  
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Salisylsyre 
 

Når det gjelder forslaget til endring av bestemmelsene for bruken av dette viktige 
virkestoffet, observerer jeg for det første at SCCS risikovurderingen, som i høringsbrevet 
kalles den opprinnelige SCCS opinion (SCCS/1601/18) (avgitt 21. desember 2018), tilrådde at 
høyeste tillatte konsentrasjon av salisylsyre i hudlotion, øyeskygge, maskara, eyeliner, 
leppestift og roll-ondeodorant, reduseres fra 2% til 0,5% (når brukt for annet formål enn som 
konserveringsmiddel).   

EU Kommisjonen forholdt seg også til denne opprinnelige risikovurderingen da 
kosmetikkregelverket i november 2019 ble endre ved KOMMISJONSFORORDNING (EU) 
2019/1966 av 27. november 2019.  Denne regelverksendringen ga følgende ordlyd til Post 98 
i Vedlegg III: 

 
►M33 

98 
2-

hydroksybenzo- 
syre-30 

Salicylic 
acid 

69-
72-
7 

200-
712-

3 

a) Hårprodukter som 
skylles av 

b) Andre produkter, 
unntatt hudlotion, 

øyeskygge, maskara, 
eyeliner, leppestift, 
roll-on-deodorant 

a) 3,0 % 
b) 2,0 % 

Skal ikke brukes i preparater til barn 
under tre år. 

Skal ikke brukes i produkter som kan 
medføre eksponering av sluttbrukerens 

lunger ved innånding. 
Skal ikke brukes i munnprodukter. 

Til andre formål enn å hindre vekst av 
mikroorganismer i produktet. Dette 
formålet skal framgå av produktets 

emballasje. 

Skal ikke 
brukes til 

barn 
under 
tre år.

31 ◄M33 

 
Som det fremgår av den ovenfor gjeldene lovbestemmelsen så er det da i dag i det hele tatt 
ikke lov å anvende salisylsyre i hudlotion, øyeskygge, maskara, eyeliner, leppestift og roll-
ondeodorant for ande formål enn som konserveringsmiddel. Legg merket til at det ikke står 
noe om maks 0,5% under punkt b) i 6. kolonne. SCCS tilrådde en slik 
maksimumskonsentrasjon for disse spesielle produkttypene.  
 
Hvorfor Kommisjonen så bort fra SCCS’ tilrådning på dette punktet og i stedet valgte en enda 
strengere regulering (forbud), vet jeg ikke noe om. Var dette en regelrett feil - som nå rettes 
opp – eller valgte Kommisjonen helt bevisst en strengere regulering enn det SCCS mente var 
nødvendig (maks 0,5%)? Forbudet styrket forbrukervernet mot risikoen for øyeskade da 
flere av de nevnte spesielle produktene brukes nær øyet. SCCS påpeker at salisylsyre er 
sterkt øyeirriterende:  
   

“Based on all available data concerning ingredients, SCCS considers salicylic acid as 
being able to cause serious damage to the eye. Salicylic acid was recently classified as 
Eye Dam. 1 (H318 Causes serious eye damage) and was included in annex VI of CLP 
(Regulation 2018/1480).” 

 

Jeg har inntrykk av at SCCS valgte å redusere maksimumskonsentrasjonen fra 2% til 0.5% 
fordi salisylsyre er så vidt sterkt øyeskadelige («risk for serious eye damage»). Industrien 
hadde selv kommet frem til at det ikke må brukes mere enn 0,5% i maskara og øyenskygge. 
Denne selvpålagte restriksjonen kan muligens ha å gjøre med faktiske rapporter om slike 
skader.  
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Forbrukervernet svekkes nå uheldigvis ved at Kommisjonen nå velger å oppheve dette 
bruksforbudet. Det hadde vært en stor fordel om Mattilsynet kunne ha forklart noe mere i 
høringsbrevet om nødvendigheten av en slik for forbrukerne uheldig endring av regelverket.  
 

Jeg observerer videre at SCCS’ seneste risikovurdering beklageligvis er basert på et 
ufullstendig eksponeringsoverslag.  Jeg har følgende kommentar når det gjelder dette 
forholdet.  
 
SCCS beregnet en tilstrekkelig risikomargin for bruk som respekterer tilrådde reguleringer 
(MoS = 195 som er høyere enn en nødvendig margin på minst 100), men gjør oppmerksom 
på at komiteen ikke har hatt mulighet til å legge til grunn en totaleksponering ved beregning 
av risikomarginen. En totaleksponering består av eksponeringen ved kosmetikkbruken + 
eksponeringen ved annen bruk/forekomst av stoffet i andre produkter som forbrukerne 
jevnlig kommer i nærkontakt med. Forekomsten av salisylsyre i maten er for eksempel ikke 
ubetydelig. SCCS har altså vært avskåret fra å foreta en tilstrekkelig risikovurdering fordi den 
ikke hadde fått seg forelagt noen som helst opplysninger om eksponeringen på grunn av 
annen bruk/forekomst av stoffet.  
 
SCCS sier da også i sin seneste opinion at:  
 

 “The actual total exposure of the consumer may be higher than exposure from 

cosmetic products alone.”  

 

I denne saken om tilstrekkelig regulering av bruken av salisylsyre i kosmetikk, har 
Europakommisjonen altså så langt fraveket det i regelverket nedlagte prinsippet om at 
risikovurderinger av bruken av et CMR stoff i kosmetikk må være basert på en total-
eksponering. I den sammenheng viser jeg først til forordningens Art 15(3) som lyder:  
 

3.  By 11 January 2012, the Commission shall ensure that appropriate guidance is 
developed with the aim of enabling a harmonised approach to the development and 
use of overall exposure estimates in assessing the safe use of CMR substances. This 
guidance shall be developed in consultation with the SCCS, the ECHA, the EFSA and 
other relevant stakeholders, drawing, as appropriate, on relevant best practice. 

 

Det nevnte «Guidance» dokumentet er blitt utviklet og finnes siden lenge på 
Europakommisjonens hjemmesider (klikkbar adresse): The EU guidance for overall 
exposure assessment.  
 

guidance_cmr_en (1)  

total exposure.pdf  
 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9982/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9982/attachments/1/translations
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I sammenheng med dette dokumentet sier også Europakommisjonen følgende på egne 
hjemmesider1:  
 

According to Regulation (EC) N° 1223/2009 on cosmetic products, the safety of 
substances classified as carcinogenic, mutagenic or toxic for reproduction (CMR) 
should be assessed taking account of the exposure from all sources (cosmetics, 
chemicals, food, medicinal products) according to a comprehensive approach. 
The EU guidance for overall exposure assessment (19 kB) has been developed in 
consultation with the scientific committee on consumer safety (SCCS), the 
European Chemical Agency (ECHA), the European Medicine Agency (EMA) and 
the European Food Safety Authority (EFSA). It clarifies the respective roles of the 
industry, the Commission responsible Services, the SCCS and these European 
agencies for collecting, providing and analysing the exposure data. 

 

I guideline punkt 7 heter det: 

 

On a case by case basis and at the request of the SCCS, it may also be necessary 
to perform an overall exposure from other sources for CMR 2 substances. 
Therefore the procedure developed below for the overall exposure assessment 
of CMR 1A and 1 B substances should, where necessary, also apply to CMR 2 
substances (condition (d) only). 

 

Salicylic acid er nå et CMR 2 stoff og av uttalelser i SCCS’ seneste opinion går det etter 
min vurdering fram at SCCS egentlig mener at en tilstrekkelig sikkerhetsevaluering bør 
gjøres på grunnlag av en totaleksponering. Jeg viser her til følgende punkt i 
konklusjonen: 
 

3. Does the SCCS have any further scientific concerns with regard to the use of 
Salicylic acid (CAS 69-72-7) in cosmetic products?  
Salicylic acid is also used as a preservative in food and as a biocide in some 
consumer products (see section 3.2.3) or in various pharmaceutical formulations 
such as anti-acne products. As no specific exposure data were made available to 
SCCS to assess exposure following these non-cosmetic uses, it was not possible to 
include them in the aggregated exposure scenarios. Therefore, the actual total 
exposure of the consumer may be higher than exposure from cosmetic products 
alone. 

 

I guideline punkt 14 heter det: 

 

Subsequently, the procedure for the exchanges of data between the relevant entities 
can be started as regards to the overall exposure assessment by the SCCS (condition 
d). Requests for data sharing with the relevant EU Agencies (ECHA, EFSA and EMA) 
should be initiated and managed by the SCCS Secretariat. On a case by case basis, the 

                                                     

1 CMR Substances | Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs (europa.eu) 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/9982/attachments/1/translations
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/products/cmr-substances_en
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Commission responsible Services can, where relevant, ask for data to Member States 
or third countries. 

 

Det vil altså være opp til SCCS-sekretariatet (dvs. ansatte i en av Kommisjonens 

administrative enheter) å initiere og håndtere innhenting av data fra EFSA, ECHA og EMA, 

andre. 

I mangel av data fra EFSA, REACH og EMA så langt gjennomførte jeg på eget initiativ i 2019 
etter beste evne en analyse med hensyn til eksponeringen for salisylsyre pga. matvarer etc. 
Jeg estimerte derved en tilleggs-eksponeringen 0,159 mg/Kg kroppsvekt per dag. Den 
fordelte seg som følger på kildene «light peelers» og forekomst i mat:  
 

Source   Additional systemic exposure  

(mg/Kg bw/d)  

  

Light peelers   0.076  

Food contamination  0.083  

Sum  0.159  

  

Slik jeg da så det ville en tentativ totaleksponering komme på 0,384 + 0,159 = 0,543 mg/Kg 
kroppsvekt per dag. Med en slik totaleksponering avtar sikkerhetsmarginen relativt 
marginalt fra 159 til (75/0.543 =) 138. Dvs. trygg bruk også ved inkludering av eksponering 
fra ande kilder. 
 
Analysen inkludert jeg i et omfattende dokument som jeg oversendte Europakommisjonen 
14. juni 2016 med kopi til Mattilsynet og andre interesserte parter rundt om i EU-landene. 
Dette dokumentet handlet om ikke bare salisylsyre, men også om en lang rekker andre CMR 
stoffer som etter hvert ville bli inkludert i fremtidige årlige «OMIBUS-runder». Jeg vedlegger 
det til orientering. Kommisjonen mottok det med stor takk og hadde åpenbart stor nytte av 
det i sitt videre arbeidet med CMR-sakene (ref. epost fra Kommisjonen 21. juni 2019 ved 
Jean-Francois.Roche@ec.europa.eu). 
 
Mitt anslag over tilleggs-eksponeringen kan selvfølgelig ikke erstatte den SCCS vil kunne 
etablere på grunnlag av data som innhentes fra EFSA, ECHA og EMA.  En tilleggs-eksponering 
etablert i henhold til nevnte «Guidance» dokument vil ganske sikkert være forskjellig fra den 
jeg produserte i 2019. Kanskje blir den større slik at sikkerhetsmarginen blir mindre enn 100 
og dermed uakseptabelt lav. Hvem vet. Kommisjonen har mer enn nok å gjøre med stadig 
nye CMR klassifiseringer av kosmetikk-ingredienser og anser seg ganske sikkert ferdig med 
salisylsyra så langt. I lys av viktigheten og den store bruken av dette stoffet (se det vedlagte 
store OMNIBUS notatet mitt) er det imidlertid klart i forbrukernes interesse å få endelig 
klarhet i hvor trygt det er å bli eksponert for salisylsyre totalt sett.  
 


