Ripsien kestovärjäykseen käytettävien aineiden sääntely muuttui
Silmäripsien kestovärjäykseen sallittujen aineiden sääntely muuttui heinäkuussa 2013. Marraskuussa 2013 tuli voimaan asetusmuutos, jossa luetellaan 11 rajoituksen alaista ainetta, jotka ovat
ammattikäytössä sallittuja ripsien värjäämiseen. Nämä aineet ovat yleisiä ripsien kestovärjäysvalmisteissa. Aineita koskevat velvoitteet tulivat voimaan jo 11.7.2013, mutta niiden merkintävelvoitteita
sovelletaan vasta 1.7.2014 alkaen.

EU:n kosmetiikka-asetuksessa (EY) N:o 1223/2009 säädetään kosmeettisia valmisteita koskevista turvallisuusvaatimuksista, ja asetusta sovelletaan sellaisenaan kaikkialla EU-alueella. Asetuksen liitteessä III on lueteltu
aineita, joita saa olla kosmeettisissa valmisteissa vain liitteessä mainituin rajoituksin. Liitettä III on päivitetty, ja
viimeisin muutosasetus ((EU) N:o 1197/2013) julkaistiin EU:n virallisessa lehdessä 26.11.2013.
Rajoitukset koskevat
- valmistetyyppiä, jossa kyseistä ainetta ainoastaan saa käyttää
- aineen enimmäispitoisuutta käyttövalmiissa valmisteessa
- muita aineen käyttöä koskevia rajoituksia sekä
- käyttövalmiin valmisteen merkintävaatimuksia.
Marraskuussa julkaistussa muutoksessa on listattu 11 ainetta, joiden käyttö myös silmäripsiin on EU:n tiedekomitean arvion perusteella todettu turvalliseksi. Asetusta sovelletaan takautuvasti 11.7.2013 alkaen. Kyseisiä
11 ainetta saa kuitenkin käyttää vain ammattikäytössä, eikä niitä sisältäviä silmäripsille tarkoitettuja valmisteita saa myydä kuluttajille.

Näiden 11 aineen merkintävaatimukset liitteen III taulukon i-sarakkeessa tulevat voimaan vasta siirtymäajan jälkeen 1.7.2014. HUOM! Vaikka merkintävaatimus tulee voimaan vasta 1.7.2014, on aineita koskeva sääntely jo nykyisin voimassa.

Silmäripsiin sallitut asetuksen III aineet 11.7.2013 alkaen (huom. ainekohtaiset pitoisuusrajat on annettu liitteessä III):
p-Phenylenediamine, Resorcinol, 6-Methoxy-2-Methylamino-3-Aminopyridine HCl, m-Aminophenol, 2-Methyl5-Hydroxyethyl Aminophenol, 4-Amino-2-Hydroxytoluene, 2,4-Diaminophenoxyethanol HCl, 4-Amino-mCresol, 2-Amino-4-Hydroxyethylaminoanisole ja 2,6-Diaminopyridine sekä vetyperoksidi.
Sallittuja vain ammattikäytössä.
Merkintävaatimukset 1.7.2014 alkaen: ks. Komission asetuksen (EU) N:o 1197/2013 taulukon sarakkeesta i).
Taustaa
Heinäkuusta 2013 alkaen sovelletun EU:n kosmetiikka-asetuksen mukaan silmäripsiin ei saa käyttää sellaisia
asetuksen liitteessä III mainittuja aineita, jotka ovat liitteen mukaisesti sallittuja hiuksille ja/tai kasvojen karvoille, mutta joiden kohdalla ei ole erikseen mainintaa että käyttö olisi sallittua silmäripsille.
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Silmäripsiin käytettäviä valmisteita koskeva uusi rajoitus tulee EU:n kosmetiikka-asetuksen liitteiden II-VI johdantotekstistä, jossa todetaan, että hiuksille ja kasvojen karvoille tarkoitetulla valmisteella tarkoitetaan kosmeettista valmistetta, joka on tarkoitettu hiuksiin tai kasvojen karvoille silmäripsiä lukuun ottamatta. Silmän
lähellä aineiden aiheuttamat riskit ovat erilaiset kuin hiuksissa, ja siksi on katsottu, että rajoitettujen aineiden
käytöstä silmäripsiin on säädettävä erikseen.
Kosmetiikka-asetuksessa on myös paljon muita rajoituksia eri aineiden käytölle.
• liitteessä II on lueteltu kosmeettisissa valmisteissa kokonaan kielletyt aineet
• artiklan 15 mukaan mitään syöpää aiheuttavia, lisääntymiselle vaarallisia ja sukusolujen perimää vaurioittavia aineita (ns. CMR-aineet) ei pääsääntöisesti saa käyttää kosmeettisissa valmisteissa
• asetuksen artiklan 3 mukaan kosmeettisten valmisteiden on oltava turvallisia ihmisten terveydelle
• asetuksen liitteissä IV-VI on lueteltu ne väriaineet, säilöntäaineet ja UV-suodattimet, joiden käyttö on
sallittua. Muiden väri- ja säilöntäaineiden ja UV-suodattimien käyttö on kiellettyä.

Lisätietoa:
- linkki asetuksen liitteen III muutokseen (EU) N:o 1197/2013, jossa aineet ja niiden pitoisuusrajat:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:315:0034:0066:FI:PDF
- Teknokemian Yhdistys: http://www.teknokemia.fi/
- EU:n komission tiedekomitea (SCCS):
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/opinions/index_en.htm
- STM: http://www.stm.fi/hyvinvointi/ymparistoterveys/kemikalit/kosmetiikkavalmisteet

Turvallisuus- ja
kemikaalivirasto

Helsinki
PL 66 (Opastinsilta 12 B)
00521 Helsinki

Tampere
Kalevantie 2
33100 Tampere

Rovaniemi
Valtakatu 2
96100 Rovaniemi

Vaihde 029 5052 000
www.tukes.fi
kirjaamo@tukes.fi
Y-tunnus 1021277-9

