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Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen
muuttamisesta
Annettu Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1998

—————
Kauppa- ja teollisuusministeriö on
kumonnut 22 päivänä joulukuuta 1993 kosmeettisista valmisteista annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (1415/1993) liitteestä 1 numeron 415, sellaisena kuin se on
kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksessä 361/1996 ja liitteestä 5 B. numeron 13,
muuttanut liitteestä 1 numeron 419, sellaisena kuin se on kauppa- ja teollisuusministeriön
päätöksessä 438/1997, sekä
lisännyt liitteeseen 1 numeron 420, liitteeseen 4 A. numeron 53 ja liitteeseen 5 A. numeron
12 seuraavasti:
Liite 1
KIELLETYT AINEET
Nro Aine

——————————————
419
a) seuraavien eläinten kallo, mukaan lukien aivot ja silmät, nielurisat ja selkäydin:
— yli 12 kuukauden ikäiset nautaeläimet,
— yli 12 kuukauden ikäiset lampaan- ja vuohensukuiset eläimet sekä sellaiset
lampaan- ja vuohensukuiset eläimet, joiden ikenistä on puhjennut pysyvä etuhammas;
b) lampaan- ja vuohensukuisten eläinten pernat ja pernoista saadut ainesosat.
Talin johdoksia saa kuitenkin käyttää sillä edellytyksellä, että niitä valmistettaessa
on käytetty seuraavia menetelmiä, jotka tuottaja on huolellisesti varmentanut:
— transesterifikaatio tai hydrolyysi vähintään 200 oC:ssa 40 baarin paineessa
(40 000 hPa) 20 minuutin ajan (glyseroli, rasvahapot ja esterit)
— saippuoiminen NaOH 12M:llä (glyseroli ja saippua)
—
eräkohtainen prosessi: 95 oC:ssa kolmen tunnin ajan tai
—
jatkuva prosessi: 140 oC:ssa kahden baarin paineessa (2 000 hPa) kahdeksan minuutin ajan tai vastaava menetelmä.
420

käsittelemättömät ja puhdistetut kivihiilitervat
Liite 4
A. SALLITUT SÄILÖNTÄAINEET

Nro

Aine

Valmiste

Enimmäismäärä

Muut rajoitukset

0,1 %

Ainoastaan pois
huuhdeltavat
valmisteet

Varoitusmerkinnät

——————————————
53

Bentsetonikloridi
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Liite 5
A. SALLITUT AURINGONSUOJA-AINEET
Nro

Aine

Enimmäismäärä

Muut rajoitukset

Varoitusmerkinnät

——————————————
12

Oktyyli-metoksisinnamaatti

10 %

—————
Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1998.
Kosmetiikka-asetuksen (189/1996) 3 §:n 1 kohdassa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja ei saa
30 päivän kesäkuuta 1998 jälkeen luovuttaa markkinoille kosmeettisia valmisteita, jotka eivät
täytä tämän päätöksen vaatimuksia. Kuluttajille ei saa myydä eikä muutoin luovuttaa 30 päivän kesäkuuta 1999 jälkeen kosmeettisia valmisteita, jotka eivät täytä tämän päätöksen vaatimuksia.
Kosmeettisia valmisteita, jotka sisältävät liitteessä 1 mainittua kiellettyä ainetta nro 419 ei
saa luovuttaa markkinoille 31 päivän toukokuuta 1998 jälkeen. Ennen 1 päivää kesäkuuta
1998 valmistettuihin kosmeettisiin valmisteisiin, jotka sisältävät liitteessä 1 mainittua kiellettyä ainetta nro 419 sovelletaan kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen 438/1997 mukaisia
vaatimuksia.
Helsingissä 5 päivänä toukokuuta 1998
Kauppa- ja teollisuusministeri Antti Kalliomäki
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