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    TUTTUGASTA OG SJÖTTA TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR        2004/EES/29/18 
2002/34/EB    

frá 15. apríl 2002 

um aðlögun að tækniframförum á II., III. og VII. viðauka við tilskipun ráðsins 76/768/EBE 
um samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur (*) 

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 
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 síðast breytt með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/41/EB (2), einkum 2. mgr. 
8. gr., 
að höfðu samráði við vísindanefndina um snyrtivörur og 
aðrar neytendavörur en matvæli (SCCNFP), 
og að teknu tilliti til eftirfarandi: 
1) Í færslu 293 í II. viðauka eru geislavirk efni meðal 

þeirra efna sem bannað er að nota í snyrtivörur. 
Samkvæmt 1. neðanmálsgrein við færslu 293 eru 
náttúrleg geislavirk efni og geislavirk efni, sem verða 
til af völdum mengunar frá umhverfinu, þó leyfð með 
þeim skilyrðum sem þar eru sett, með tilvísun til 
tilskipana frá 2. febrúar 1959 um setningu grunnstaðla 
um verndun heilbrigðis starfsmanna og almennings 
gegn hættu af völdum jónandi geislunar (3). Þessar 
tilskipanir voru felldar úr gildi með tilskipun ráðsins 
96/29/KBE (4) en í 5. mgr. 6. gr. hennar er kveðið á 
um að aðildarríkin skuli hvorki heimila að 
geislavirkum efnum sé bætt í snyrtivörur af ásettu ráði 
né inn- og útflutning slíkra vara. Í tilskipun 
96/29/KBE er einnig sett fram skilgreining á 
geislavirkum efnum að því er varðar beitingu hennar. 
Breyta ber því færslu 293 í II. viðauka til samræmis 
við það. 

2) Vísindanefndin um snyrtivörur og aðrar 
neytendavörur en matvæli hefur, á grundvelli starfs-
reglna Alþjóðlegu ilmefnasamtakanna, sett saman 
skrá yfir 36 efni sem mega ekki vera í ilmefna-
samböndum sem eru notuð í snyrtivörur. Þegar er 
búið að skrá sjö af þessum 36 ilmefnum í II. viðauka 
og eitt þeirra (6-metýlkúmarín) hefur verið skráð í 1. 
hluta III. viðauka undir tilvísunarnr. 46 sem 
takmarkar notkun þess nú þegar við vörur til 
munnhirðu. Þar af leiðandi skal færa þau 28 ilmefni, 
sem eftir eru, í skrána í II. viðauka. Öryggi þessara 
efna hefur einungis verið metið af vísindanefndinni 
um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli til 
notkunar sem ilmefni. Þar af leiðandi er nauðsynlegt 
að stýra notkun þeirra að því er þetta varðar. 
Vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur 
en matvæli lætur nú fara fram frekara öryggismat á 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 102, 18.4.2002, bls. 19. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 163/2002 frá  
6. desember 2002 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 9, 13.2.2003, bls. 16. 

(1)  Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169. 
(2)  Stjtíð. EB L 145, 20.6.2000, bls. 25. 
(3)  Stjtíð 11, 20.2.1959, bls. 221/59. 
(4)  Stjtíð. EB L 159, 29.6.1996, bls. 1. 

þessum efnum að því er varðar annars konar notkun.  
3) Vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur 

en matvæli mælir með því að metýlevgenóli verði 
ekki bætt út í snyrtivörur af ásettu ráði. Því ber að 
skrá metýlevgenól í II. viðauka. Þar sem 
metýlevgenól er samt sem áður til staðar frá 
náttúrunnar hendi í ilmkjarnaolíum, sem eru notaðar 
sem efnisþáttur í snyrtivörur, hefur vísindanefnd um 
snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli 
ákvarðað leyfilegan hámarksstyrk þess þegar það er 
til staðar í snyrtivörum.  

4) Vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur 
en matvæli mælir með, á grundvelli upplýsinga um 
notkun litíumhýdroxíðs og kalsíumhýdroxíðs í 
snyrtivörur og öryggismats á þeim, að notkun þeirra 
verði takmörkuð. Breyta ber því færslum 15 b og 15 c 
í 1. hluta í III. viðauka til samræmis við það. 

5) Vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur 
en matvæli mælir með, á grundvelli eiturefna-
fræðilegs mats, að hámarksstyrkur akrýlamíðleifa í 
fullunninni vöru verði takmarkaður. Því ber að skrá 
pólýakrýlamíð í 1. hluta III. viðauka. 

6) Vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar neytendavörur 
en matvæli hefur unnið eiturefnafræðilegt mat á 61 
hárlitunarefni og sett fram tilmæli um notkunarsvið 
þeirra, hámarksstyrk þeirra og tilteknar viðvaranir. 
Eitt þessara efna hefur nú þegar verið skráð í 1. hluta 
III. viðauka undir tilvísunarnr. 16 og skal þar af 
leiðandi breyta því. Nauðsynlegt er að afla meiri 
upplýsinga um öryggi sumra hárlitunarefna, einkum 
til að rannsaka möguleg tengsl milli reglulegrar 
notkunar í langan tíma á varanlegum hárlitunarefnum 
og aukinnar hættu á krabbameini í þvagblöðru, eins 
og vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar 
neytendavörur en matvæli hefur krafist. Því ber að 
skrá þau 60 hárlitunarefni, sem eftir eru, í 2. hluta 
III. viðauka. Nokkrar fenýlendíamínafleiður, sem eru 
notaðar til hárlitunar, falla undir færslu 8 í 1. hluta 
III. viðauka. Til að koma í veg fyrir tvöfaldar færslur 
skal breyta textanum í dálki b til að undanskilja þær 
afleiður sem eru skráðar annars staðar í III. viðauka. 

7) Samkvæmt vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar 
neytendavörur en matvæli er óhætt að nota 
moskusxýlen í snyrtivörur upp að fræðilegum 
hámarksupptökuskammti sem nemur um 10 µg/kg á 
dag, þó ekki í vörur til munnhirðu. Þar til lokið hefur 
verið að vinna áhættumat fyrir þessi efni, innan 
ramma reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 793/93 (5) um 
mat og eftirlit með áhættu skráðra efna, skal skrá 
moskusxýlen í 2. hluta III. viðauka. 

________________  

(5) Stjtíð. EB L 84, 5.4.1993, bls. 1. 
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8) Samkvæmt vísindanefnd um snyrtivörur og aðrar 
neytendavörur en matvæli er óhætt að nota 
moskusketon í snyrtivörur upp að fræðilegum 
hámarksupptökuskammti sem nemur um 14 µg/kg á 
dag, þó ekki í vörur til munnhirðu. Þar til lokið hefur 
verið að vinna áhættumat fyrir þetta efni, innan 
ramma reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 793/93, skal 
skrá moskusketon í 2. hluta III. viðauka. 

9) Vísindanefndin um snyrtivörur og neytendavörur 
aðrar en matvæli hefur látið í ljós það álit sitt að óhætt 
sé að nota útfjólubláa geislasíuefnið dímetíkódíetýl-
bensalmalónat í snyrtivörur með tilteknum 
takmörkunum. Því ber að skrá 
dímetíkódíetýlbensalmalónat í 1. hluta VII. viðauka. 

10) Vísindanefndin um snyrtivörur og neytendavörur 
aðrar en matvæli hefur látið í ljós það álit sitt að óhætt 
sé að nota útfjólubláa geislasíuefnið dímetíkdíetýl-
bensalmalónat í snyrtivörur með tilteknum 
takmörkunum. Því ber að skrá títandíoxíð í 1. hluta 
VII. viðauka. 

11) Ráðstafanir, 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. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum tilskipunar 76/768/EBE er hér með breytt eins og 
tilgreint er í viðaukanum við þessa tilskipun. 

2. gr. 

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að snyrtivörur, sem innihalda efnin sem eru skráð í 
II., III. og VII. viðauka við tilskipun 76/768/EBE, eins og

fram kemur í viðaukanum við þessa tilskipun, og eru 
afhentar neytanda eftir 15. apríl 2004, uppfylli ákvæði 
þessarar tilskipunar.  
 

3. gr. 
 
Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar 
en 15. apríl 2003. Þau skulu tilkynna það framkvæmda-
stjórninni þegar í stað. 
 
Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar 
þau eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari 
reglur um slíka tilvísun. 
 

4. gr. 
 
Tilskipun þessi öðlast gildi á þriðja degi eftir að hún birtist í 
Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 
 

5. gr. 
 
Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 
 
 
Gjört í Brussel 15. apríl 2002. 
 
 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Erkki LIIKANEN 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 

Ákvæðum II., III. og VII. viðauka við tilskipun 76/768/EBE er breytt sem hér segir: 
 

1. Í II. viðauka: 

 

i) komi eftirfarandi í stað tilvísunarnr. 293 og samsvarandi 1. neðanmálsgreinar: 

 

„293. Geislavirk efni, eins og þau eru skilgreind í tilskipun 96/29/KBE (1) um grundvallaröryggisstaðla um 
verndun heilbrigðis starfsmanna og almennings gegn hættu af völdum jónandi geislunar.  

 

(1) Stjtíð. EB L 159, 29.6.1996, bls. 1.“ 

 

ii) bætist tilvísunarnr. 423 til 451 við eins og tilgreint er hér á eftir: 

 

„423. Beiskjurótarolía (Inula helenium) (CAS-nr. 97676-35-2), þegar hún er notuð sem ilmefni. 

424. Bensýlsýaníð (CAS-nr. 140-29-4), þegar það er notað sem ilmefni. 

425. Sýklamenalkóhól (CAS-nr. 4756-19-8), þegar það er notað sem ilmefni. 

426. Díetýlmaleat (CAS-nr. 141-05-9), þegar það er notað sem ilmefni. 

427. Díhýdrókúmarín (CAS-nr. 119-84-6), þegar það er notað sem ilmefni. 

428. 2,4-díhýdroxý-3-metýlbensaldehýð (CAS-nr. 6248-20-0), þegar það er notað sem ilmefni. 

429. 3,7-dímetýl-2-okten-1-ól (6,7-díhýdrógeraníól) (CAS-nr. 40607-48-5), þegar það er notað sem ilmefni. 

430. 4,6-dímetýl-8-tert-bútýlkúmarín (CAS-nr. 17874-34-9), þegar það er notað sem ilmefni. 

431. Dímetýlsítrakonat (CAS-nr. 617-54-9), þegar það er notað sem ilmefni. 

432. 7,11-dímetýl-4,6,10-dódekatríen-3-on (CAS-nr. 26651-96-7), þegar það er notað sem ilmefni. 

433. 6,10-dímetýl-3,5,9-undekatríen-2-on (CAS-nr. 141-10-6), þegar það er notað sem ilmefni. 

434. Dífenýlamín (CAS-nr. 122-39-4), þegar það er notað sem ilmefni. 

435. Etýlakrýlat (CAS-nr. 140-88-5), þegar það er notað sem ilmefni. 

436. Fíkjutré (Ficus carica) (CAS-nr. 68916-52-9), þegar það er notað sem ilmefni. 

437. trans-2-heptenal (CAS-nr. 18829-55-5), þegar það er notað sem ilmefni. 

438. trans-2-hexenaldíetýlasetal (CAS-nr. 67746-30-9), þegar það er notað sem ilmefni. 

439. trans-2-hexenaldímetýlasetal (CAS-nr. 18318-83-7), þegar það er notað sem ilmefni. 

440. Hýdróabíetýlalkóhól (CAS-nr. 13393-93-6), þegar það er notað sem ilmefni. 

441. 6-ísóprópýl-2-dekahýdrónaftalenól (CAS-nr. 34131-99-2), þegar það er notað sem ilmefni. 

442. 7-metoxýkúmarín (CAS-nr. 531-59-9), þegar það er notað sem ilmefni. 

443. 4-(4-metoxýfenýl)-3-búten-2-on (CAS-nr. 943-88-4), þegar það er notað sem ilmefni. 

444. 1-(4-metoxýfenýl)-1-penten-3-on (CAS-nr. 104-27-8), þegar það er notað sem ilmefni. 

445. Metýl-trans-2-bútenóat (CAS-nr. 623-43-8), þegar það er notað sem ilmefni. 

446. 7-metýlkúmarín (CAS-nr. 2445-83-2), þegar það er notað sem ilmefni. 

447. 5-metýl-2,3-hexandíon (CAS-nr. 13706-86-0), þegar það er notað sem ilmefni. 

448. 2-pentýlidensýklóhexanon (CAS-nr. 25677-40-1), þegar það er notað sem ilmefni. 

449. 3,6,10-trímetýl-3,5,9-undekatríen-2-on (CAS-nr. 1117-41-5), þegar það er notað sem ilmefni. 

450. Sítrónujárnurtaolía (Lippia citriodora Kunth.) (CAS-nr. 8024-12-2), þegar hún er notuð sem ilmefni. 
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451. Metýlevgenól (CAS-nr. 93-15-2) nema fyrir venjulegt innihald í náttúrlegu kjörnunum sem eru notaðir, að því tilskildu 
að styrkurinn fari ekki yfir: 
a) 0,01% í ilmvatni 
b) 0,004% í kölnarvatni 
c) 0,002% í ilmkremi 
d) 0,001% í vörum sem skola á burt eftir notkun 
e) 0,0002% í öðrum vörum sem ekki á að skola burt eftir notkun og vörum til munnhirðu.“ 

2. Í 1. hluta III. viðauka: 
i) komi eftirfarandi í stað tilvísunarnr. 8 í dálki b: 

„m- og p-fenýlendíamín, N-setnar afleiður og sölt þeirra; N-setnar afleiður o-fenýlendíamína (1), að 
undanskildum þeim afleiðum sem eru skráðar annars staðar í þessum viðauka  
 
(1) Efni þessi má nota ein sér eða í blöndu, að því tilskildu að summan af hlutföllum milli styrks hvers efnis í 

snyrtivörunni og leyfilegs hámarksstyrks þess fari ekki yfir 1.“ 
 
ii) komi eftirfarandi í stað tilvísunarnr. 15 b og 15 c: 
 

Takmarkanir 
Tilvísun
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 
Leyfilegur 

hámarksstyrkur í 
fullunninni snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og varnaðarorð 
sem prenta verður á 

merkimiðann 

a b c d e f 

„15b Litíumhýdroxíð a) Vörur til afliðunar 
 

1.   Til almennrar 
notkunar 

a) 
 

1.  2% (3) af þyngd 

 a) 
 

1. Inniheldur basa 
Varist snertingu við 
augu 
Getur valdið blindu 
Geymist þar sem börn 
ná ekki til  

  2.   Til faglegrar 
notkunar 

2.  4,5% (3) af þyngd  2. Aðeins fyrir fagmenn 
Varist snertingu við 
augu 
Getur valdið blindu 

  b) Sýrustillir — 
háreyðingarvörur 

 b) sýrustig skal ekki 
fara yfir pH 12,7 

b) Inniheldur basa 
Geymist þar sem börn ná 
ekki til  
Varist snertingu við augu 

  c) Annars konar 
notkun — 
sýrustillir (aðeins 
fyrir vörur sem 
skola á burt eftir 
notkun) 

 c) sýrustig skal ekki 
fara yfir pH 11 

 

15c Kalsíumhýdroxíð Vörur til afliðunar sem 
innihalda tvo efnis-
þætti: kalsíumhýdroxíð 
og gúanidínsalt 

a) 7% af þyngd 
kalsíumhýdroxíðs 

 a) Inniheldur basa 
Varist snertingu við augu 
Geymist þar sem börn ná 
ekki til  
Getur valdið blindu 

  b) Sýrustillir — fyrir 
háreyðingarvörur 

 b) sýrustig skal ekki 
fara yfir pH 12,7 

b) Inniheldur basa 
Geymist þar sem börn ná 
ekki til  
Varist snertingu við augu 

  c) Annars konar 
notkun (t.d. 
sýrustillir, 
tæknileg 
hjálparefni við 
framleiðslu) 

 c) sýrustig skal ekki 
fara yfir pH 11 

 

(3) Styrkur natríum-, kalíum- eða litíumhýdroxíðs er gefinn upp sem þyngd natríumhýdroxíðs. Ef um blöndur er að ræða skal samanlagður styrkur ekki fara yfir
mörkin í d-dálki.“ 
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iii) komi eftirfarandi í stað tilvísunarnr. 16: 
 

Takmarkanir 
Tilvísun
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 
Leyfilegur 

hámarksstyrkur í 
fullunninni snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og varnaðarorð 
sem prenta verður á 

merkimiðann 

a b c d e f 

„16 1-naftól (CAS-nr. 90-
15-3) og sölt þess 

Litarefni til hárlitunar 
sem eru ekki oxandi 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

Getur valdið ofnæmi“ 

 
iv) er tilvísunarnr. 66 skotið inn eins og sýnt er í eftirfarandi töflu: 

 

Takmarkanir 
Tilvísun
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 
Leyfilegur 

hámarksstyrkur í 
fullunninni snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og varnaðarorð 
sem prenta verður á 

merkimiðann 

a b c d e f 

„66 Pólýakrýlamíð a) Líkamsvörur sem 
ekki á að skola 
burt eftir notkun 

 
b) Aðrar snyrtivörur 

 a) Hámarksstyrkur 
akrýlamíðleifa: 
0,1 mg/kg 

b) Hámarksstyrkur 
akrýlamíðleifa: 
0,5 mg/kg“ 

 

 
 
 
3. Í 2. hluta III. viðauka: 
 

er tilvísunarnr. 1 til 62 skotið inn eins og sýnt er í eftirfarandi töflu: 
 

Takmarkanir 

Tilvísun-
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur 

í fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og 
varnaðarorð sem prenta verður 

á merkimiðann 
Gildistími til 

a b c d e f g 

„1 Basic Blue 7 
(CAS-nr. 2390-60-
5) 

Litarefni til hárlitunar 
sem eru ekki oxandi 

0,2% 
 

 Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

2 2-amínó-3-
nítrófenól (CAS-nr. 
603-85-0) og sölt 
þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

b) Litarefni til 
hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

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

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

a) b) Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 



Nr. 29/166  10.6.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

Takmarkanir 

Tilvísun-
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur 

í fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og 
varnaðarorð sem prenta verður 

á merkimiðann 
Gildistími til 

a b c d e f g 

3 4-amínó-3-nítró-
fenól (CAS-nr. 
610-81-1) og sölt 
þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

b) Litarefni til 
hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

a) 3,0% 

 

 

b) 3,0% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

a) b) Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

4 2,7-naftalíndíól 
(CAS-nr. 582-17-
2) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

1,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,5% 

 30.9.2004 

5 m-amínófenól 
(CAS-nr. 591-27-
5) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

6 2,6-díhýdroxý-3,4-
dímetýlpýridín 
(CAS-nr. 84540-
47-6) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 

 

 

 

 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

7 4-hýdroxý-
própýlamínó-3-
nítrófenól (CAS-nr. 
92952-81-3) og 
sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 

b) Litarefni til 
hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

a) 5,2% 

 

 

 

b) 2,6% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 2,6% 

a) b) Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

8 6-nítró-2,5-
pýridíndíamín 
(CAS-nr. 69825-
83-8) og sölt þess 

Litarefni til hárlitunar 
sem eru ekki oxandi 

3,0%  Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

9 HC blue nr. 11 
(CAS-nr. 23920-
15-2) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

b) Litarefni til 
hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

a) 3,0% 

 

 

b) 2,0% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

a) b) Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

10 Hýdroxýetýl-2-
nítró-p-tólúidín 
(CAS-nr. 100418-
33-5) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

b) Litarefni til 
hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

a) 2,0% 

 

 

b) 1,0% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

a) b) Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 



10.6.2004  Nr. 29/167EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

Takmarkanir 

Tilvísun-
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur 

í fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og 
varnaðarorð sem prenta verður 

á merkimiðann 
Gildistími til 

a b c d e f g 

11 2-hýdroxý-
etýlpíkramiksýra 
(CAS-nr. 99610-
72-7) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni 
til hárlitunar 

 

b) Litarefni til 
hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

a) 3,0% 

 

 

 

b) 2,0% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

a) b) Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

12 p-
metýlamínófenól 
(CAS-nr. 150-75-
4) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

3,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

13 2,4-díamínó-5-
metýlfenoxýetanó
l (CAS-nr. 
141614-05-3) og 
sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

3,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

14 HC Violet nr. 2 
(CAS-nr. 104226-
19-9) og sölt þess 

Litarefni til hárlitunar 
sem eru ekki oxandi 

2,0%   30.9.2004 

15 Hýdroxýetýl-2,6-
dínítró-p-anísídín 
(CAS-nr. 122252-
11-3) og sölt þess 

Litarefni til hárlitunar 
sem eru ekki oxandi 

3,0%  Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

16 HC blue nr. 12 
(CAS-nr. 104516-
93-0) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 

b) Litarefni til 
hárlitunar sem eru ekki 
oxandi 

a) 1,5% 

 

 

 

b) 1,5% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,75% 

a) b) Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

17 2,4-díamínó-5-
metýlfenetól 
(CAS-nr. 141614-
04-2) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

18 1,3-bis-(2,4-
díamínófenoxý)-
própan (CAS-nr. 
81892-72-0) og 
sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 



Nr. 29/168  10.6.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

Takmarkanir 

Tilvísun-
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur 

í fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og 
varnaðarorð sem prenta verður 

á merkimiðann 
Gildistími til 

a b c d e f g 

19 3-amínó-2,4-
díklórfenól (CAS-
nr. 61693-42-3) og 
sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

20 Fenýlmetýlpýra-
sólon (CAS-nr. 89-
25-8) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

0,5% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,25% 

 30.9.2004 

21 2-metýl-5-
hýdroxý-
etýlamínófenól 
(CAS-nr. 55302-
96-0) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

22 Hýdroxýbensó-
morfólín (CAS-nr. 
26021-57-8) og 
sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

23 1,7-naftalíndíól 
(CAS-nr. 575-38-
2) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

1,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,5% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

24 HC Yellow nr. 10 
(CAS-nr. 109023-
83-8) og sölt þess 

Litarefni til hárlitunar 
sem eru ekki oxandi 

0,2%   30.9.2004 

25 2,6-dímetoxý-3,5-
pýridíndíamín 
(CAS-nr. 85679-
78-3) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

0,5% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,25% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

26 HC Orange nr. 2 
(CAS-nr. 85765-
48-6) og sölt þess 

Litarefni til hárlitunar 
sem eru ekki oxandi 

1,0%   30.9.2004 

27 HC Violet nr. 1 
(CAS-nr. 82576-
75-8) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

a) 0,5% 
 
 
 
b) 0,5% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,25% 

 30.9.2004 

 
 



10.6.2004  Nr. 29/169EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

Takmarkanir 

Tilvísun-
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur 

í fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og 
varnaðarorð sem prenta verður 

á merkimiðann 
Gildistími til 

a b c d e f g 

28 3-metýlamínó-4-
nítró-fenoxýetanól 
(CAS-nr. 59820-
63-2) og sölt þess 

Litarefni til hárlitunar 
sem eru ekki oxandi 

1,0%   30.9.2004 

29 2-hýdroxý-
etýlamínó-5-
nítróanísól (CAS-
nr. 66095-81-6) og 
sölt þess 

Litarefni til hárlitunar 
sem eru ekki oxandi 

1,0%   30.9.2004 

30 2-klór-5-nítró-N-
hýdroxýetýl-p-
fenýlendíamín 
(CAS-nr. 50610-
28-1) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

a) 2,0% 
 
b) 1,0% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

 30.9.2004 

31 HC Red nr. 13 
(CAS-nr. 29705-
39-3) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

a) 2,5% 
 
b) 2,5% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,25% 

 30.9.2004 

32 1,5-naftalíndíól 
(CAS-nr. 83-56-7) 
og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

1,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,5 % 

 30.9.2004 

33 Hýdroxýprópýl bis 
(N-hýdroxýetýl-
fenýlendíamín) 
(CAS-nr. 128729-
30-6) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

3,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

Getur valdið ofnæmi 30.9.2004 

34 o-amínófenól 
(CAS-nr. 95-55-6) 
og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

 30.9.2004 

35 4-amínó-2-
hýdroxýtólúen 
(CAS-nr. 2835-95-
2) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

3,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

 30.9.2004 



Nr. 29/170  10.6.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

Takmarkanir 

Tilvísun-
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur 

í fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og 
varnaðarorð sem prenta verður 

á merkimiðann 
Gildistími til 

a b c d e f g 

36 2,4-
díamínófenoxý-
etanól (CAS-nr. 
70643-19-5) og 
sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

4,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 2,0% 

 30.9.2004 

37 2-metýlresorsínól 
(CAS-nr. 608-25-
3) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0 % 

 30.9.2004 

38 4-amínó-m-kresól 
(CAS-nr. 2835-99-
6) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

3,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

 30.9.2004 

39 2-amínó-4-
hýdroxý-
etýlamínóanísól 
(CAS-nr. 83763-
47-7) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

3,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

 30.9.2004 

40 3,4-díamínó-
bensósýra (CAS-
nr. 619-05-6) og 
sölt hennar 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0 % 

 30.9.2004 

41 6-amínó-o-kresól 
(CAS-nr. 17672-
22-9) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

3,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

 30.9.2004 

42 2-amínómetýlp-
amínófenól (CAS-
nr. 79352-72-0) og 
sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

3,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

 30.9.2004 

43 Hýdroxýetýlamínó-
metýl-p-
amínófenól (CAS-
nr. 110952-46-0) 
og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

3,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

 30.9.2004 

44 Hýdroxýetýl-3,4-
metýlendíoxýanilín 
(CAS-nr. 81329-
90-0) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

3,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

 30.9.2004 



10.6.2004  Nr. 29/171EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

Takmarkanir 
Tilvís-
unar-
númer 

Efni  
Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur 

í fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og 
varnaðarorð sem prenta verður 

á merkimiðann 
Gildistími til 

a b c d e f g 

45 Acid Black 52 
(CAS-nr. 16279-
54-2) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0 % 

 30.9.2004 

46 2-nítró-p-fenýlen-
díamín (CAS-nr. 
5307-14-2) og sölt 
þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem er 
ekki oxandi 

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

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,15 % 

 30.9.2004 

47 HC Blue nr. 2 
(CAS-nr. 33229-
34-4) og sölt þess 

Litarefni til hárlitunar 
sem er ekki oxandi 

2,8%   30.9.2004 

48 3-nítró-p-hýdroxý-
etýlamínófenól 
(CAS-nr. 65235-
31-6) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem er 
ekki oxandi 

a) 6,0% 
 
 
 
b) 6,0% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 3,0 % 

 30.9.2004 

49 4-nítrófenýl-
amínóetýlþvagefni 
(CAS-nr. 27080-
42-8) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem er 
ekki oxandi 

a) 0,5% 
 
 
 
b) 0,5% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,25 % 

 30.9.2004 

50 HC Red nr. 10 + 
HC Red nr. 11 
(CAS-nr. 95576-
89-9 + 95576-92-4) 
og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem er 
ekki oxandi 

a) 2,0% 
 
 
 
b) 1,0% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0 % 

 30.9.2004 

51 HC Yellow nr. 6 
(CAS-nr. 104333-
00-8) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem er 
ekki oxandi 

a) 2,0% 
 
 
 
b) 1,0% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0 % 

 30.9.2004 

52 HC Yellow nr. 12 
(CAS-nr. 59320-
13-7) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem er 
ekki oxandi 

a) 1,0% 
 
 
 
b) 0,5% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,5 % 

 30.9.2004 



Nr. 29/172  10.6.2004EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

 
  

Takmarkanir 

Tilvísun-
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur 

í fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og 
varnaðarorð sem prenta verður 

á merkimiðann 
Gildistími til 

a b c d e f g 

53 HC Blue nr. 10 
(CAS-nr. 173994-
75-7) og sölt þess 

Oxandi litarefni til 
hárlitunar 

2,0% Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

 30.9.2004 

54 HC Blue nr. 9 
(CAS-nr. 114087-
47-1) og sölt þess 

a) Oxandi litarefni 
til hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem 
eru ekki oxandi 

a) 2,0% 
b) 1,0% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

 30.9.2004 

55 2-klór-6-
etýlamínó-4-
nítrófenól (CAS-
nr. 131657-78-8) 
og sölt þess 

a) Oxandi litarefni 
til hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem 
eru ekki oxandi 

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

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,5% 

 30.9.2004 

56 2-amínó-6-klór-4-
nítrófenól (CAS-
nr. 6358-09-4) og 
sölt þess 

a) Oxandi litarefni 
til hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem 
eru ekki oxandi 

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

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 1,0% 

 30.9.2004 

57 Basic Blue 26 
(CAS-nr. 2580-
56-5) (CI 44045) 
og sölt þess 

a) Oxandi litarefni 
til hárlitunar 
 
b) Litarefni til 
hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

a) 0,5% 
 
 
 
b) 0,5% 

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,25% 

 30.9.2004 

58 Acid Red 33 
(CAS -nr. 3567-
66-6) (CI 17200) 
og sölt þess 

Litarefni til 
hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

2,0%   30.9.2004 

59 Ponceau SX 
(CAS-nr. 4548-
53-2) (CI 14700) 
og sölt þess 

Litarefni til 
hárlitunar sem eru 
ekki oxandi 

2,0%   30.9.2004 

60 Basic Violet 14 
(CAS-nr. 632-99-
5) (CI 42510) og 
sölt þess 

a) Oxandi litarefni 
til hárlitunar 

 
b) Litarefni til 

hárlitunar sem 
eru ekki oxandi 

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

Í samsetningu með 
vetnisperoxíði er 
hámarksstyrkur við 
notkun 0,15% 

 30.9.2004 
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Takmarkanir 

Tilvísun-
arnúmer Efni  

Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur 

í fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarreglur og 
varnaðarorð sem prenta verður 

á merkimiðann 
Gildistími til 

a b c d e f g 

61 Moskusxýlen 
(CAS-nr. 81-15-2) 

Allar snyrtivörur nema 
vörur til munnhirðu 

a) 1,0% í 
ilmvatni 

b) 0,4% í 
kölnar-
vatni 

c) 0,03% í 
öðrum 
vörum 

  28.2.2003 

62 Moskusketon 
(CAS-nr. 81-14-1) 

Allar snyrtivörur nema 
vörur til munnhirðu 

a) 1,4% í 
ilmvatni 

b) 0,56% í 
kölnar-
vatni 

c) 0,042% í 
öðrum 
vörum 

  28.2.2003“ 

 
 
4. Í 1. hluta VII. viðauka: 
 
er tilvísunarnr. 26 og 27 skotið inn eins og sýnt er í eftirfarandi töflu: 
 

Tilvísun-
arnúmer Efni  Leyfilegur 

hámarksstyrkur 
Aðrar takmarkanir og 

kröfur 

Notkunarreglur og 
varnaðarorð sem prenta 
verður á merkimiðann

„26 Dímetíkódíetýlbensalmalónat (CAS-nr. 
207574-74-1) 

10%   

27 Títandíoxíð 25%“   

 


