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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR

frá 8. maí 1996

um að koma á fót skrá og sameiginlegu nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara(*)

(96/335/EB)

(1) Stjtíð. EB nr. L 262, 27. 9. 1976, bls. 169.

(2) Stjtíð. EB nr. L 167, 18. 7. 1995, bls. 19.

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976
um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur (1), eins og
henni var breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar
95/34/EB (2), einkum 5. gr. a og 2. mgr. 7. gr.,

að höfðu samráði við vísindanefnd um fegrunarfræði,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Skráin yfir innihaldsefni snyrtivara skal skiptast í þátt um hráefni
sem gefa ilm og bragð og þátt um önnur efni.

Í skránni skulu koma fram upplýsingar um auðkenni hvers
innihaldsefnis, einkum efnaheiti þess, heiti samkvæmt INCI (áður
CTFA), evrópsku lyfjaskránni (Ph. Eur.), INN og IUPAC,
EINECS-/ELINCS- og CAS-númer og númer þess í litaskránni
Colour Index (CI), almenna heitið, sem um getur í 2. mgr. 7. gr.
tilskipunar 76/768/EBE, svo og hlutverk innihaldsefnisins og,
eftir því sem við á, takmarkanir, notkunarreglur og varnaðarorð
sem prenta verður á merkimiðann.

Skráin veitir nauðsynlegar upplýsingar um innihaldsefni
snyrtivara en auk þess verður að skoða hana í samhengi við 1.
mgr. 6. gr. tilskipunar 76/768/EBE þar sem þess er krafist að á
vörunni og/eða umbúðum hennar komi fram tilætluð notkun
vörunnar og listi yfir innihaldsefni hennar og gildir þetta um
snyrtivörur sem eru markaðssettar frá og með 1. janúar 1997.

Skráin, sem lögð er til, verður að vera nægilega ítarleg til að unnt
sé að gefa upp innihaldsefni snyrtivara á merkimiðum þeirra.

Skráin er þó aðeins til leiðbeiningar og gildir ekki sem skrá yfir
efni sem heimilt er að nota í snyrtivörur.

Hún skal uppfærð reglulega.

Sameiginlegt nafnakerfi fyrir innihaldsefni gerir það kleift að
auðkenna hvert innihaldsefni með einu heiti í öllum
aðildarríkjunum, en þannig eiga neytendur auðvelt með að bera
kennsl á efni sem þeim hefur verið ráðlagt að forðast (t.d. vegna
ofnæmis), hvar sem þeir kaupa snyrtivörur í bandalaginu.

INCI-heitin (International Nomenclature Cosmetic Ingredient:
alþjóðlegt nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara) komast næst
því að uppfylla þessar kröfur þar eð þau eru tiltölulega einföld
og eru auk þess þegar í notkun á alþjóðavettvangi.

Ráðstafanirnar sem kveðið er á um í þessari tilskipun eru í samræmi
við álit nefndar um aðlögun að tækniframförum á tilskipunum
um að ryðja úr vegi tæknilegum hindrunum í viðskiptum með
snyrtivörur.

ÁKVEÐUR EFTIRFARANDI:

1. gr.

Skráin yfir innihaldsefni snyrtivara, sem kveðið er á um í 5. gr. a
í tilskipun 76/768/EBE, er samþykkt í því formi sem hún birtist
í viðaukanum.

_______________

(*) Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 132, 1.6.1998, bls. 1, var nefnd í
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 102/98 frá 30. október 1998
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og
vottun) við EES-samninginn, sjá þessa útgáfu af EES-viðbæti við
Stjórnartíðindi Evrópubandalagsins.
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2. gr.

INCI-heitin í skránni gilda sem sameiginlegt nafnakerfi að því er varðar 2. mgr. 7. gr. tilskipunar
76/768/EBE.

Gjört í Brussel 8. maí 1996.

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

Emma BONINO

framkvæmdastjóri.

________

VIÐAUKI

[Viðaukinn er birtur í Stjtíð. EB nr. L 132, 1.6.1996.]


