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                             TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2005/9/EB                               2008/EES/27/18 
 

frá 28. janúar 2005 
 

um breytingu á tilskipun rá sins 76/768/EBE um snyrtivörur me  tilliti til a lögunar 
VII. vi auka vi  hana a  tækniframförum (*) 

 
 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA HEFUR, 

me  hli sjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

me  hli sjón af tilskipun rá sins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976 
um samræmingu laga a ildarríkjanna um snyrtivörur (1), 
einkum 2. mgr. 8. gr., 

a  höf u samrá i vi  vísindanefndina um snyrtivörur og a rar 
neytendavörur en matvæli, 

og a  teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í 1. hluta VII. vi auka vi  tilskipun 76/768/EBE er sett 
fram skrá yfir útblámasíur sem eru leyf ar í snyrtivörum. 

2) Vísindanefndin um snyrtivörur og a rar neytendavörur 
en matvæli telur óhætt a  nota 2-[4-(díet lamínó)-2-
h drox bensó l]-bensós ruhex lestra, í allt a  10% 
styrk í sólarvarnarvörur, einan sér e a me  ö rum 
útblámagleypum. ar af lei andi ber a  bæta 2-[4-
(díet lamínó)-2-h drox bensó l]-bensós ruhex lestra 
vi  1. hluta VII. vi auka vi  tilskipun 76/768/EBE sem 
tilvísunarnúmeri 28. 

3) ví ber a  breyta tilskipun 76/768/EBE til samræmis vi  
a . 

4) Rá stafanirnar, sem kve i  er á um í essari tilskipun, 
eru í samræmi vi  álit fastanefndarinnar um snyrtivörur. 

SAM YKKT TILSKIPUN ESSA: 

1. gr. 

Ákvæ um VII. vi auka vi  tilskipun 76/768/EBE er breytt í 
samræmi vi  vi aukann vi  essa tilskipun. 

2. gr. 

1. A ildarríkin skulu sam ykkja nau synleg lög og stjórn-
s slufyrirmæli eigi sí ar en 28. júlí 2005 til a  fara a  tilskipun 

essari. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni egar 
í sta  essi ákvæ i og samsvörunartöflu milli vi komandi 
ákvæ a og essarar tilskipunar. 

egar a ildarríkin sam ykkja essi ákvæ i skal vera í eim 
tilvísun í essa tilskipun e a eim fylgja slík tilvísun egar au 
eru birt opinberlega. A ildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun. 

2. A ildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæ i úr landslögum sem au sam ykkja um málefni sem 
tilskipun essi nær til. 

3. gr. 

Tilskipun essi ö last gildi á tuttugasta degi eftir a  hún birtist 
í Stjórnartí indum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun essari er beint til a ildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 28. janúar 2005. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(*) essi EB-ger  birtist í Stjtí . ESB L 27, 29.1.2005, bls. 46. Hennar var geti  

í ákvör un sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 100/2005 frá 8. júlí 2005 um 
breytingu á II. vi auka (Tæknilegar regluger ir, sta lar, prófanir og vottun) 
vi  EES-samninginn, sjá EES-vi bæti vi  Stjórnartí indi Evrópu-
sambandsins nr. 52, 13.10.2005, bls. 19. 

(1)  Stjtí . EB L 262, 27.9.1976, bls. 169. Tilskipuninni var sí ast breytt me  
tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/93/EB (Stjtí . ESB L 300, 
25.9.2004, bls. 13). 
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VI AUKI 

Í 1. hluta VII. vi auka vi  tilskipun 76/768/EBE bætist vi  eftirfarandi tilvísunarnúmer 28: 

 

Tilvísunarnúmer Efni Leyfilegur hámarksstyrkur  A rar takmarkanir og kröfur 
Notkunarskilyr i og 

varna aror  sem prenta 
ver ur á merkimi ann 

a b c d e 

„28 2-[-4-(díet lamínó)-2-
h drox bensó l]-
bensós ruhex lestri 

(INCI-heiti: Díet lamínó 
H drox bensó l Hex l 
Bensóat, 

CAS-númer 302776-68-7) 

10% í sólarvarnar-
vörur“ 

  

 

 

 

 


