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Kommunikationsministeriets förordning

Nr 260

om ändring av arbetsordningen för kommunikationsministeriet

Given i Helsingfors den 24 mars 2003

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut
upphävs i arbetsordningen den 22 augusti 2000 för kommunikationsministeriet (774/2000)

25 §, sådan den lyder i förordning 1025/2001,
ändras 11, 15—22, 24, 58 och 61 §, av dessa lagrum 16 § sådan den lyder i nämnda

förordning 1025/2001, 17, 20 och 21 § sådana de lyder i förordning 1305/2001, 22 § sådan
den lyder i förordning 887/2000 och 58 § sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordning
887/2000 och i förordning 285/2001,

fogas till arbetsordningen en ny 23 § i stället för den 23 § som upphävts genom nämnda
förordning 887/2000 som följer:

11 §

Ekonomienheten

Ekonomienheten handlägger ärenden som
gäller

1) planeringen på längre sikt inom förvalt-
ningsområdet samt uppgörandet av verksam-
hets- och ekonomiplanen jämte prognoser,

2) uppgörandet av budgeten, andra finan-
sieringsfrågor samt uppföljning av finansie-
ringen,

3) ordnande och utveckling av resultatstyr-
ningen inom förvaltningsområdet,

4) samordningen av samhällsekonomiska
kostnadsmotsvarighetsfrågor och prissätt-
ningsprinciper samt deltagande i beredningen
av avgiftsförordningar,

5) samordningen av ekonomiska frågor, om
ärendet inte hör till någon annan avdelning
eller enhet,

6) underhåll och utveckling av datasystem-
en för trafiken, om ärendet inte hör till någon
annan avdelning eller enhet,

7) ministeriets interna budgetering, betal-
ningsrörelse, bokföring och bokslut samt
system för uppföljning av ekonomin och
kostnadskalkyler,

8) berättelser som gäller statsekonomin och
statsförvaltningen.

15 §

Trafikpolitiska avdelningens uppgifter

Till verksamhetsområdet för trafikpolitiska
avdelningen hör ärenden som gäller

1) planering och utveckling av trafiksy-
stemet,

2) underhåll och utveckling av trafiknäten,
3) järnvägstrafik,
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4) sjöfarten och övrig sjötrafik samt ham-
nar och havsforskning,

5) civil luftfart,
6) vägtrafik samt fordon som används i

vägtrafiken,
7) skatter och avgifter i fråga om olika

trafikformer,
8) efterfrågan på och utbudet och utveck-

lingen av persontrafiktjänster,
9) logistik,
10) transporttelematik,
11) trafiksäkerhet och miljöfrågor samt

transport av farliga ämnen,
12) meteorologi och vädertjänsten,
13) ämbetsverken och inrättningarna inom

förvaltningsområdet och deras resultatstyr-
ning med undantag av Kommunikationsver-
ket,

14) Trafikskyddet.
Avdelningen sköter dessutom uppgifterna

för det regleringsorgan som avses i järnvägs-
lagen (198/2003).

16 §

Enheterna vid trafikpolitiska avdelningen

Vid trafikpolitiska avdelningen finns föl-
jande enheter:

1) infrastrukturenheten,
2) persontrafikenheten,
3) transport- och logistikenheten,
4) järnvägs- och luftfartsenheten,
5) sjöfartsenheten,
6) trafiksäkerhetsenheten,
7) fordonsenheten,
8) enheten för transport av farliga ämnen

17 §

Infrastrukturenheten

Infrastrukturenheten handlägger ärenden
som gäller

1) planering och utveckling av trafiksystem
samt regionalpolitik, markanvändning och
planläggning i anslutning till trafik,

2) styrning av planeringen och byggandet
av trafiknät,

3) underhåll och utveckling av trafikleder
samt allmän utveckling av jord- och vatten-
byggnadsbranschen,

4) samhällsekonomiska metoder för be-
dömning av trafikledshållningen och trafikle-
derna och finansiella utredningar,

5) Vägförvaltningen samt resultatstyrning i
fråga om Banförvaltningscentralens och Sjö-
fartsverkets trafikledshållning,

6) Banförvaltningscentralens banhållning
och banavgifter,

7) anskaffning, överlåtelse, byte och ut-
hyrning av fast egendom samt inlösen av
särskilda rättigheter och husbyggnadsprojekt,

8) nationella medfinansieringsanslag för
EU:s finansiering av infrastruktur samt pla-
nering och finansiering av transeuropeiska
transportnät,

9) enskilda vägar och privata flygfält,
10) beslut om statsbidrag för trafikmu-

seiprojekt och vissa sammanslutningar inom
trafikbranschen.

18 §

Persontrafikenheten

Persontrafikenheten handlägger ärenden
som gäller

1) allmänt främjande och allmän utveckling
av kollektiva trafiktjänster och kollektivtrafik
fritt från hinder samt av den lätta trafiken,

2) närings- och koncessionspolitiken i
fråga om kollektivtrafiken,

3) statsunderstöd, avtal om köp av tjänster
samt taxor,

4) trafiksystemplaner gällande kollektiv-
trafiken och den lätta trafiken,

5) beskattningsfrågor när det gäller per-
sontrafiken.

19 §

Transport- och logistikenheten

Transport- och logistikenheten handlägger
ärenden som gäller

1) transportmarknaden och transportnär-
ingen samt allmän utveckling av godstrafiken,

2) närings- och koncessionspolitiken i
fråga om godstrafiken,

3) kombinerade transporter,
4) hamnar,
5) logistik och datateknologi i anslutning

därtill,
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6) internationella avtal om landsvägstrans-
porter,

7) frågor som gäller beskattningen av
godstrafiken samt vägavgifter.

20 §

Järnvägs- och luftfartsenheten

Järnvägs- och luftfartsenheten handlägger
ärenden som gäller

1) allmän utveckling av järnvägstrafiken
och luftfarten,

2) närings- och koncessionspolitiken i
fråga om järnvägstrafiken och luftfarten,

3) säkerhet inom järnvägstrafiken och
luftfarten,

4) Luftfartsverkets myndighetsuppgifter,
5) Banförvaltningscentralen och dess re-

sultatstyrning, om ärendet inte hör till någon
annan enhet.

21 §

Sjöfartsenheten

Sjöfartsenheten handlägger ärenden som
gäller

1) närings- och trafikpolitiken i fråga om
sjöfart och övrig sjötrafik,

2) säkerheten inom sjöfarten och den
övriga sjötrafiken,

3) rättsligt ansvar i fråga om sjötransporter,
4) Sjöfartsverket,
5) Meteorologiska institutet och Havs-

forskningsinstitutet,
6) förvaltningsnämnden för Saima kanal,
7) förhindrande av vattnens förorening,

förorsakad av fartyg, samt andra miljöfrågor
som gäller sjöfarten och övrig sjötrafik med
undantag för bestämmelserna om transport av
farliga ämnen till havs och på inre vattenvägar
som styckegods,

8) frågor som gäller beskattningen av,
stöden för och avgifterna inom sjöfarten.

22 §

Trafiksäkerhetsenheten

Trafiksäkerhetsenheten handlägger ären-
den som gäller

1) allmän utveckling av trafiksäkerheten,

2) miljöfrågor inom trafiken,
3) frågor som gäller transporttelematiken,
4) samordning och styrning av trafiksäker-

hetsarbetet,
5) beteende i vägtrafiken och trafikregler,
6) säkerhet i trafikmiljön och ledning av

trafiken,
7) förarutbildning, förarexamina och kör-

kort,
8) Trafikskyddet.

23 §

Fordonsenheten

Fordonsenheten handlägger ärenden som
gäller

1) utveckling av säkerheten, miljövänlighe-
ten och ekonomiskheten i fråga om fordon
som används i vägtrafiken,

2) fordons konstruktion och utrustning,
3) godkännande, besiktning och registre-

ring av fordon och deras komponenter,
4) användningen av fordon på väg samt

deras massa, mått och belastning,
5) buller- och avgasutsläpp samt energi-

förbrukning i fråga om fordon som används
i vägtrafiken,

6) övervakning av import och reparation av
samt handel med fordon och trafikförnöden-
heter,

7) Fordonsförvaltningscentralen,
8) fordonsbestämmelsernas inverkan på

beskattningen av fordon.

24 §

Enheten för transport av farliga ämnen

Enheten för transport av farliga ämnen
handlägger ärenden som gäller

1) utveckling av säkerheten i fråga om
transport av farliga ämnen, logistikkedjans
funktionsduglighet inom olika transportfor-
mer och i terminalerna samt minimering av
olägenheterna för miljön,

2) transport av farliga ämnen på väg och
järnväg,

3) transport av farliga ämnen till havs eller
på andra vattenvägar som styckegods,

4) transport av farliga ämnen i luften,
5) utveckling av den informationsproduk-
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tion som är nödvändig med tanke på transport
av farliga ämnen.

58 §

Avdelningschefen vid trafikpolitiska
avdelningen

Avdelningschefen vid trafikpolitiska avdel-
ningen avgör ärenden som gäller

1) tillstånd enligt 4 § lagen angående
rättighet att idka näring,

2) undantag enligt 5 kap. 6 § sjölagen från
det krav som gäller boningsorten för huvudre-
daren för ett partrederi,

3) idkande av tillståndspliktig person- och
godstrafik,

4) köp av tjänster och statsbidrag inom
kollektivtrafiken,

5) avvikelser från bestämmelserna om
transport av farliga ämnen på väg och
järnväg,

6) begränsning av rutten vid landtransport
av farliga ämnen,

7) fastställande av trafikanordningar för
användning i försökssyfte,

8) avvikelser i fråga om fordons massa och
mått,

9) anmälda och godkända inrättningar i
anslutning till transport av farliga ämnen,

10) tekniska tjänster i anslutning till typ-
godkännande av fordon, komponenter och
separata tekniska enheter.

61 §

Ekonomidirektören

Ekonomidirektören eller en tjänsteman
som han eller hon förordnat avgör ärenden
som hör till verkställigheten av statsbudgeten
och till den övriga ekonomiska skötseln och
som gäller

1) den detaljerade indelningen av budgeten
och ändringar i indelningen,

2) överskridning av förslagsanslaget i
enlighet med beslut av statsrådets finansut-
skott,

3) överföring av strukturfondsmedel och
nationella medfinansieringsanslag som fås
från Europeiska unionen vidare till ämbets-
verken och inrättningarna inom förvaltnings-
området.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj
2003.

Helsingfors den 24 mars 2003

Kommunikationsminister Kimmo Sasi

Kanslichef Juhani Korpela
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Kommissionens direktiv 2002/34/EG (32002L0034); EGT nr L 102, 18.4.2002, s. 19, 2003/1/EG (32003L0001); 
EGT nr L 5, 10.1.2003, s. 14 och 2003/36/EG (32003L0036); EGT nr L 46, 20.2.2003, s. 24 
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Handels- och industriministeriets förordning 
om ändring av handels- och industriministerits beslut om kosmetiska preparat 

Given i Helsingfors den 1 april 2003  
————— 

 
I enlighet med handels- och industriministeriets beslut 
ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 22 december 1993 om kosmetiska 

preparat (1415/1993) i bilaga 1 nr 293 och 419, av dessa nr 419 sådant det lyder i handels- och 
industriministeriets beslut 526/2000, och i bilaga 2 A. nr 8, 15b, 15c och 16, och 

fogas till bilaga 1 nr 423-451, till bilaga 2 A. nr 66, till bilaga 2 B. nr 1-62 och till bilaga 5 
A. nr 26 och 27 som följer: 
 

Bilaga 1 
 

FÖRBJUDNA ÄMNEN 

 
Nr Ämne 

—  — — — — — — — — — — — — — —  
293 Radioaktiva ämnen, i enlighet med definitionen i direktiv 96/29/Euratom(1) om fast-

ställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och all-
mänhetens hälsa mot de faror uppstår till följd av joniserande strålning. 
 
(1) EGT L 159, 29.6.1996, s. 1 

—  — — — — — — — — — — — — — —  
419 Från det datum till vilket hänvisas i artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 999/2001 (*) det specificerade riskmaterial som anges i bilaga V 
till förordningen i fråga samt ingredienser som utvunnits ur sådant material. 
Till detta datum det specificerade riskmaterial som anges i bilaga XI del A till för-
ordning (EG) nr 999/2001 samt ingredienser som utvunnits ur sådant material. 
Produkter framstälda av talg får doch användas under förutsättning att följande me-
toder har använts, och att tillverkaren strikt kontrollerar och intygar att metoderna 
tillämpas: 
- transesterifiering eller hydrolys vid minst 200ºC och lämpligt motsvarande 

tryck i 20 minuter (glycerol, fettsyror och estrar av fettsyror) 
- förtvålning med NaOH 12M:llä (glycerol och tvåll) 

- satsprocess: vid 95ºC i tre timmar, eller 
- kontinuerlig process: vid 140ºC, 2 bar (2 000 hPa) 8 minuter eller lik-

värdiga förhållanden. 
(*) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1 

—  — — — — — — — — — — — — — —  



 Nr 261 
  

 

574

Nr Ämne 
423 Olja av ålandsrot (Inula helenium) CAS-nr 97676-35-2) använd som doftingrediens 
424 Bensylicyanid (CAS-nr 140-29-4) använd som doftingrediens  
425 Cyklamenalcohol (CAS-nr 4756-19-8) använd som doftingrediens 
426 Dietylmaleat (CAS-nr 141-05-9) använd som doftingrediens 
427 Dihydrokumarin (CAS-nr 119-84-6) använd som doftingrediens 
428 2,4-Dihydroxi-3-metylbensaldehyd (CAS-nr 6248-20-0) använd som doftingrediens 
429 3,7-Dimetyl-2-okten-1-ol (6,-dihydrogeranioli) (CAS-nr 40607-48-5) använd som 

doftingrediens 
430 4,6-Dimetyli-8-tert-butylkumarin (CAS-nr 17874-34-9) använd som doftingrediens 
431 Dimetylcitrakonat (CAS-nr 617-54-9) använd som doftingrediens 
432 7,11-Dimetyl-4,6,10-dodekatrien-3-on (CAS-nr 26651-96-7) använd som doftin-

grediens 
433 6,10-Dimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on (CAS-nr 141-10-6) använd som doftingredi-

ens 
434 Difenylamin (CAS-nr 122-39-4) använd som doftingrediens 
435 Etylakrylat (CAS-nr 140-88-5) använd som doftingrediens 
436 Fikonlöv (Ficus carica) (CAS-nr 68916-52-9) använd som doftingrediens 
437 trans-2-Heptenal (CAS-nr 18829-55-5) använd som doftingrediens 
438 trans-2-Hexenaldietylacetal (CAS-nr 67746-30-9) använd som doftingrediens 
439 trans-2-Hexenaldimetylacetal (CAS-nr 18318-83-7) använd som doftingrediens 
440 Hydroabietylalkohol (CAS-nr 13393-93-6) använd som doftingrediens 
441 6-Isopropyl-2-dekahydronaftalenol (CAS-nr 34131-99-2) använd som doftingredi-

ens 
442 7-Metoxikumarin (CAS-nr 531-59-9) använd som doftingrediens 
443 4-(4-Metoxifenyl)-3-buten-2-on (CAS-nr 943-88-4) använd som doftingrediens 
444 1-(4-Metoxsifenyl)-1-penten-3-on (CAS-nr 104-27-8) använd som doftingrediens 
445 Metyl-trans-2-butenoat (CAS-nr 623-43-8) använd som doftingrediens 
446 7-Metylikumarin (CAS-nr 2445-83-2) använd som doftingrediens 
447 5-Metyl-2,3-hexandion (CAS-nr 13706-86-0) använd som doftingrediens 
448 2-Pentylidencyklohexanon (CAS-nr 25677-40-1) använd som doftingrediens 
449 3,6,10-Trimetyl-3,5,9-undekatrien-2-on (CAS-nr 1117-41-5) använd som doftingre-

diens 
450 Citronverbenaolja (Lippia citriodora Kunth.) (CAS-nr 8024-12-2) använd som doft-

ingrediens 
451 Metyleugenol (CAS-nr 95-15-2) utom för normalt innehåll i använda naturliga es-

senser och under förutsättning att koncentrationen ej överstiger: 
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Nr Ämne 
a) 0,01 % i exklusiva parfymer 
b) 0,004 %  i eau de toilette toilette 
c) 0,002 % i parfymkrämer 
d) 0,001 % i produkter som sköljs bort 
e) 0,0002 % i övriga kroppsprodukter som inte sjöls bort och munvårdsprodukter.  

 
 
 

Bilaga 2 
 
 
 

A. ÄMNEN TILLÅTNA MED BEGRÄNSNINGAR 

 
Nr Ämne Preparat3-bruk Maximhalt Övriga be-

gränsningar 
Varningsan-
teckningar 

—  — — — —  — — — — — — —  — — — — —  — — —  — — —  
8 m- och p-

fenylendiaminer, 
deras N-substi-
tuerade derivat 
och deras salter; 
N-substituerade 
derivat av o-
fenylendiaminer 
(1) med undantag 
av de derivat som 
förtecknas på an-
nan plats i denna 
bilaga. 

 
(1) Dessa ämnen 
får användas en-
bart eller i kom-
bination förutsatt 
att summan av 
mängddelarna av 
var och en i för-
hållande till den 
maximhalt tillåt-
na mängden i 
kosmetiska pro-
dukten överstiger 
1. 

— — — — — — —  — — — — —   — — —  

—  — — — —  — — — — — — —  — — — — —  — — —  — — —  



 Nr 261 
  

 

576

Nr Ämne Preparat3-bruk Maximhalt Övriga be-
gränsningar 

Varningsan-
teckningar 

15b Lithium  
hydroxide 

a) Håruträtare a)  a) 

  1. Allmänt bruk 1.2 viktprocent (1)  1. Innehåller 
alkali. Undvik 
kontakt med 
ögonen. Kan 
orsaka blind-
het. Förvaras 
oåtkomligt för 
barn. 

  2. Yrkesmässigt bruk 2. 4,5 viktprocent (1)  2. Bara för 
yrkesmässigt 
bruk. Undvik 
kontakt med 
ögonen. Kan 
orsaka blind-
het. 

  b) pH-reglerare för hår-
borttagningspreparat 

 b) pH-värde 
får inte övers-
tiga pH 12,7 

b) Innehåller 
alkali. Förva-
ras oåtkomligt 
för barn. 
Undvik kon-
takt med ögo-
nen. 

  c) Övrika bruk som pH-
reglerare (endast för pro-
dukter som sköljs bort) 

 c) pH-värde 
får ej översti-
ga pH 11 

 

   (1) Koncentrationen 
av natrium-, kalium- 
eller litiumhydroxid 
uttrycks som viktan-
del av natriumhyd-
roxid. Vid bland-
ningar får summan ej 
överskrida de gränser 
som har givit. 

  

15c Calcium hydrox-
ide 

a) Håruträtare som inne-
håller två komponenter: 
kalciumhydroxid och qua-
nisinsa H. 

a) 7 viktprocent kal-
ciumhydroxid 

 a) Innehåller 
alkali. Undvik 
kontakt med 
ögonen. Kan 
orsaka blind-
het. Förvaras 
oåtkomligt för 
barn. Kan or-
saka blindhet. 
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Nr Ämne Preparat3-bruk Maximhalt Övriga be-
gränsningar 

Varningsan-
teckningar 

  b) pH-reglerare för hår-
borttagningsmedel  

 b) pH-värde 
får ej översti-
ga pH 12,7  

b) Innehåller 
alkali. Förva-
ras oåtkomligt 
för barn. 
Undvik kon-
takt med ögo-
nen.  

  c) Övrika bruk (t.ex. som 
pH-reglerare, process-
hjälpmedel) 

 c) pH-värde 
får ej översti-
ga pH 11 

 

16 1-Naphthol 
(CAS-nr 90-15-
3) och dess salter 

Oxiderande färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination 
med väteper-
oxid högsta 
tillåtna kon-
centaration 
vid applice-
ring 1,0 % 

Kan förorsaka 
överkänslig-
het. 

—  — — — —  — — — — — — —  — — — — —  — — —  — — —  
66 Polyacrylamides a) Kroppsvårdsprodukter 

som inte sjöls bort 
 a) Maximal 

tillåten rest-
halt av akryl-
amid 0,1 
mg/kg 

 

  b) Övriga kosmetiska pro-
dukter 

 b) Maximal 
tillåten rest-
halt av akryl-
amid 0,5 
mg/kg 

 

 
 
 
 

B. TEMPORÄRT TILLÅTNA ÄMNEN MED BEGRÄNSNINGAR 

 
 
 
Nr Ämne Preparat3-

bruk 
Maximhalt Övriga begräns-

ningar 
Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

1 Basic Blue 7 
(CAS-nr 2390-
60-5) och dess 
salter 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

0,2 %  Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004. 
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Nr Ämne Preparat3-
bruk 

Maximhalt Övriga begräns-
ningar 

Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

2-Amino-3-
nitrophenol 
(CAS-nr 603-
85-0) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 3,0 % 2 

 b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 3,0 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

a) ja b) Kan för-
orsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

4-Amino-3-
nitrophenol 
(CAS-nr 610-
81-1) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 3,0 % 3 

 b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 3,0 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

a) ja b) Kan för-
orsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

4 2,7-Naphta-
lenediol (CAS-
nr 582-17-2) 
och dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

1,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
0,5 % 

 30.9.2004 

5 m-Amino-
phenol (CAS-nr 
591-27-5) och 
dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering  
1,0 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

6 2,6-Dihydroxy-
3,4-
dimethylpyridi-
ne (CAS-nr 
84540-47-6) 
och dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

4-Hydroxy-
propylamino-3-
nitrophenol 
(CAS-nr 92952-
81-3) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 5,2 % 7 

 b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 2,6 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
2,6 % 

a) ja b) Kan för-
orsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 
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579

Nr Ämne Preparat3-
bruk 

Maximhalt Övriga begräns-
ningar 

Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

8 6-Nitro-2,5-
pyridinediamine 
(CAS-nr 69825-
83-8) och dess 
salter 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 %  Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

HC Blue No. 11 
(CAS-nr 23920-
15-2) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 3,0 % 9 

 b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 2,0 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

a) ja b) Kan för-
orsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

Hydroxyethyl-
2-nitro-p-
toluide (CAS-nr 
100418-33-5) 
och dess salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 2,0 % 10 

 b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 1,0 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

a) ja b) Kan för-
orsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

2-
Hydroxyehtyl-
picramic acid 
(CAS-nr 99610-
72-7) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 3,0 % 11 

 b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 2,0 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

a) ja b) Kan för-
orsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

12 p-
Methylami-
nophenol 
(CAS-nr 150-
75-4) och dess 
salter  

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

13 2,4-Diamino-5-
methylphenox-
yethanol (CAS-
nr 141614-05-
3) och dess sal-
ter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 
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Nr Ämne Preparat3-
bruk 

Maximhalt Övriga begräns-
ningar 

Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

14 HC Violet No 2 
(CAS-nr 
104226-19-9) 
och dess salter 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 %   30.9.2004 

15 Hydroxyethyl-
2,6-dinitro-p-
anisidire (CAS-
nr 122252-11-
3) och dess sal-
ter 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 %  Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

16 HC Blue No 12 
(CAS 104516-
93-0) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 1,5 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 1,5 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
0,75 % 

a) ja b) Kan för-
orsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

17 2,4-Diamino-5-
methylphenetol 
(CAS-nr 
141614-04-2) 
och dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

18 1,3-Bis-(2,4-
diaminophe-
noxy)propane 
(CAS-nr 81892-
72-0) och dess 
salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

19 3-Amino-2,4-
dichlorophenol 
(CAS-nr 61693-
42-3) och dess 
salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

20 Phenyl methyl 
pyrazolone 
(CAS-nr 89-25-
8) och dess sal-
ter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

0,5 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
0,25 % 

 30.9.2004 

21 2-Methyl-5-
hydroxy-
ethylaminop-
henol (CAS-nr 
55302-96-0) 

h d lt

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 
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Nr Ämne Preparat3-
bruk 

Maximhalt Övriga begräns-
ningar 

Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

och dess salter 

22 Hydroxyben-
zomorpholine 
(CAS-nr 26021-
57-8) och dess 
salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

23 1,7-Naphtha-
lenediol (CAS-
nr 575-38-2) 
och dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

1,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
0,5 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

24 HC Yellow Nr 
No 10 (CAS-nr 
109023-83-8) 
och dess salter 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

0,2 %   30.9.2004 

25 2,6-Dimethoxy-
3,5-pyridinedi-
amine (CAS-nr 
85679-78-3) 
och dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

0,5 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
0,25 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

26 HC Orange No 
2 (CAS-nr 
85765-48-6) 
och dess salter 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

1,0 %   30.9.2004 

27 HC Violet No 1 
(CAS-nr 82576-
75-8) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 0,5 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 0,5 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
0,25 % 

 30.9.2004 

28 3-Methylamino-
4-nitrophenoxy-
ethanol (CAS-
nr 59820-63-2) 
och dess salter 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

1,0 %   30.9.2004 

29 2-Hyd-
roxyethyl-
amino-5-nitro-
anisole (CAS-nr 
66095-81-6) 
och dess salter 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

1,0 %   30.9.2004 
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Nr Ämne Preparat3-
bruk 

Maximhalt Övriga begräns-
ningar 

Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

30 2-Chloro-5-
nitro-N-
hydroxyethyl-p-
phenylenedia-
mine (CAS-nr 
50610-28-1) 
och dess salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 2,0% 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 1,0 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

 30.9.2004 

31 HC Red No 13 
(CAS-nr 29705-
39-3) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hår färgning 

a) 2,5 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 2,5 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,25 % 

 30.9.2004 

32 1,5-Naphtha-
lenediol (CAS-
nr 83-56-7) och 
dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

1,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
0.5 % 

 30.9.2004 

33 Hydroxypropyl 
bis (N-hydroxy-
ethyl-p-
phenylenedi-
amine) (CAS-nr 
128729-30-6) 
och dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

Kan förorsaka 
överkänslighet 

30.9.2004 

34 o-Aminophenol 
(CAS-nr 95-55-
6) och dess sal-
ter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

 30.9.2004 

35 4-Amino-2-
hydroxytoluene 
(CAS-nr 2835-
95-2) och dess 
salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

 30.9.2004 

36 2,4-Diamino-
phenoxyethanol 
(CAS-nr 70643-
19-5) och dess 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

4,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 

 30.9.2004 
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Nr Ämne Preparat3-
bruk 

Maximhalt Övriga begräns-
ningar 

Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

salter 2,0 % 

37 2-Methyl-
resorcinol 
(CAS-nr 608-
25-3) och dess 
salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

 30.9.2004 

38 4-Amino-m-
cresol (CAS-nr 
2835-99-6) och 
dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

 30.9.2004 

39 2-Amino-4-
hydroxyethyla-
minoanisole 
(CAS-nr 83763-
47-7) ja sen 
suolat 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

 30.9.2004 

40 3,4-Diamino-
benzoicacid 
(CAS-nr 619-
05-6) och dess 
salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

 30.9.2004 

41 6-Amino-o-
cresol (CAS-nr 
17672-22-9) 
och dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

 30.9.2004 

42 2-Amino-
methyl-p-
aminophenol 
(CAS-nr 79352-
72-9) och dess 
salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

 30.9.2004 

43 Hydroxyethy-
laminomethyl-
p-aminophenol 
(CAS-nr 
110952-46-0) 
och dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

 30.9.2004 

44 Hydroxyethyl-
3,4-methylene-
dioxyaniline 
(CAS-nr 81329-
90-0) och dess 

lt

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

 30.9.2004 
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Nr Ämne Preparat3-
bruk 

Maximhalt Övriga begräns-
ningar 

Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

salter 

45 Acid Black 52 
(CAS-nr 16279-
54-2) och dess 
salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering  
1,0 % 

 30.9.2004 

46 2-Nitro-p-
phenylenedia-
mine (CAS-nr 
5307-14-2) och 
dess salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 0,3 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 0,3 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
0,15 % 

 30.9.2004 

47 HC Blue No 2 
(CAS-nr 33229-
34-4) ja sen 
suolat 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,8 %   30.9.2004 

48 3-Nitro-p-hyd-
roxyethylami-
nophenol 
(CAS-nr 65235-
31-6) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 6,0 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 6,0 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
3,0 % 

 30.9.2004 

49 4-Nitrophenyl 
aminoethylurea 
(CAS-nr 27080-
42-8) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 0,5 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 0,5 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
0,25 % 

 30.9.2004 

50 HC Red Nr 10 
+ HC Red Nr 
11 (CAS-nr 
95576-89-9 
+ 95576-92-4) 
och dess salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning  

a) 2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

 30.9.2004 
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Nr Ämne Preparat3-
bruk 

Maximhalt Övriga begräns-
ningar 

Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 1,0 %    

51 HC Yellow Nr 
No 6 (CAS-nr 
104333-00-8) 
och dess salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 2,0 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 1,0 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

 30.9.2004 

52 HC Yellow Nr 
12 (CAS-nr 
59320-13-7) 
och dess salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 1,0 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 0,5 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
0,5 % 

 30.9.2004 

53 HC Blue Nr 10 
(CAS-nr 
173994-75-7) 
och dess salter 

Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

 30.9.2004 

54 HC Blue Nr 9 
(CAS-nr 
114087-47-1) 
och dess salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 2,0 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 1,0 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,0 % 

 30.9.2004 

55 2-Chloro-6-
ethylamino-4-
nitrophenol 
(CAS-nr 
131657-78-8) 
och dess salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 3,0 % I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering 
1,5 % 

 30.9.2004 
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Nr Ämne Preparat3-
bruk 

Maximhalt Övriga begräns-
ningar 

Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 3,0 %    

56 2-Amino-6-
chloro-4-
nitrophenol 
(CAS-nr 6358-
09-4) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 2,0 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 2,0 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentra-
tion vid applicering  
1,0 % 

 30.9.2004 

57 Basic Blue 26 
(CAS-nr 2580-
56-5) (CI 
44045) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 0,5 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 0,5 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentar-
tion vid applicering 
0,25 % 

 30.9.2004 

58 Acid Red 33 
(CAS-nr 3567-
66-6) (CI 
17200) och dess 
salter 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 %   30.9.2004 

59 Ponceau SX 
(CAS-nr 4548-
53-2) (CI 
14700) ja sen 
suolat 

Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

2,0 %   30.9.2004 

60 Basic Violet 14 
(CAS-nr 632-
969-5) (CI 
42510) och dess 
salter 

a) Oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

a) 0,3 % 

  b) Icke-
oxiderande 
färgämnen för 
hårfärgning 

b) 0,3 % 

I kombination med 
väteperoxid högsta 
tillåtna koncentar-
tion vid applicering 
0,15 % 

 30.9.2004 

61 Musk xylene 
(CAS-nr 81-15-

Alla kosme-
tiska produk-

a) 1,0 %  
i exklusiva 

  30.9.2004 
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Nr Ämne Preparat3-
bruk 

Maximhalt Övriga begräns-
ningar 

Varningsan-
teckningar 

Får an-
vänds till 
och med 

2) ter med un-
dantag för 
preparat för 
munhygien 

parfymer  

b) 0,4 %  
i eau de 
toilette 

c) 0,03 %  
i övriga pro-
dukter 

62 Musk ketone 
(CAS-nr 81-14-
1)  

Alla kosme-
tiska produk-
ter med un-
fantag för 
preparat för 
munhygien 

a) 1,4 %  
i exklusiva 
parfymer 

b) 0,56 %  
i eau de 
toilette  

c) 0,042 %  
i övriga pro-
dukter 

  30.9.2004 
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Bilaga 5 

 
 

A. TILLÅTNA SOLSKYDDSÄMNEN 

 
Nr Ämne Maximihalt Övriga begräns-

ningar 
Varningsanteckningar 

—  
 

— — — — — — — —  — — — — —  — — — — —  — — — — — —  

26 Dimethicodiethylbenzalmalonate 
(CAS-nr 207574-74-1) 

10 %   

27 Titanium dioxide 25 %   

 
————— 

 
Denna förordning träder i kraft den 15 april 2003. 
Efter den 15 april 2004 får kosmetiska preparat som strider mot denna förordning inte säljas 

eller på annat sätt överlåtas till konsumenterna. 

Helsingfors den 1 april 2003 

 
Minister Jari Vilén 

 
 
 

Överinspektör Anne Haikonen 
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