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 TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2009/6/EB 2014/EES/73/76 

frá 4. febrúar 2009 

um breytingu á tilskipun 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga II. og III. viðauka 
 við hana að tækniframförum (*) 

 

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), 
einkum 2. mgr. 8. gr., 

að höfðu samráði við vísindanefndina um neysluvörur, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í kjölfar þess að eitt aðildarríki greip til takmarkandi 
ráðstafana á grundvelli 12. gr. tilskipunar 76/768/EBE 
varðandi notkun díetýlenglýkóls (DEG) í snyrtivörur var 
haft samráð við vísindanefndina um neysluvörur. Í ljósi 
þess að vísindanefndin er þeirrar skoðunar að ekki skuli 
nota díetýlenglýkól sem innihaldsefni í snyrtivörur, en að 
díentýlenglýkól úr óhreinindum í fullunnum snyrtivörum 
geti talist öruggt í allt að 0,1% styrk að hámarki, skal 
banna notkun þessa efnis í snyrtivörur og fastsetja mörk 
snefilmagns þess við 0,1%. 

2) Í kjölfar þess að eitt aðildarríki greip til takmarkandi 
ráðstafana á grundvelli 12. gr. tilskipunar 76/768/EBE 
varðandi notkun fýtónadíóns í snyrtivörur var haft 
samráð við vísindanefndina um neysluvörur. Vísinda-
nefndin er þeirrar skoðunar að ekki sé öruggt að nota 
fýtónadíón í snyrtivörur þar eð efnið getur valdið 
húðofnæmi og að einstaklingar, sem verða fyrir slíkum 
áhrifum, eigi þá ef til vill ekki kost á fýtónadíóni sem 
mikilvægu meðferðarefni. Því beri að banna efnið. 

3) Í tilskipun 76/768/EBE er lagt bann við að nota efni í 
snyrtivörur sem eru flokkuð í 1., 2. eða 3. flokk krabba-
meinsvaldandi, stökkbreytandi eða æxlunarskaðandi efna 
skv. I. viðauka við tilskipun ráðsins 67/548/EBE frá  

 ________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 36, 5.2.2009, bls. 15. Hennar var getið í 
ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 79/2009 frá 3. júlí 2009 um 
breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) 
við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusam-
bandsins nr. 56, 22.10.2009, bls. 5. 

(1) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169. 

27. júní 1967 um samræmingu ákvæða í lögum og 
stjórnsýslufyrirmælum um flokkun, pökkun og merkingu 
hættulegra efna (2). Þó er leyft að nota efni sem eru 
flokkuð í 3. flokk samkvæmt tilskipun 67/548/EBE ef 
vísindanefndin um neysluvörur hefur metið og samþykkt 
efnin. 

4) Vísindanefndin um neysluvörur telur að tólúen, sem er 
flokkað sem krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða 
æxlunarskaðandi efni í 3. flokki skv. I. viðauka við 
tilskipun 67/548/EBE, sé öruggt út frá almennum, 
eiturefnafræðilegum sjónarmiðum í allt að 25% styrk í 
vörum fyrir neglur en þó skuli forðast að börn andi því 
að sér. 

5) Í kjölfar þess að eitt aðildarríki greip til takmarkandi 
ráðstafana á grundvelli 12. gr. tilskipunar 76/768/EBE 
varðandi notkun díetýlenglýkólmónóbútýleters 
(DEGBE) og etýlenglýkólmónóbútýleters (EGBE) í 
snyrtivörur var haft samráð við vísindanefndina um 
neysluvörur. Vísindanefndin er þeirrar skoðunar að 
notkun díetýlenglýkólmónóbútýleters sem leysis í 
hárlitunarvörum í styrk allt að 9% stofni heilsu neytenda 
ekki í hættu. Vísindanefndin er einnig þeirrar skoðunar 
að notkun etýlenglýkólmónóbútýleters sem leysis, með 
styrk allt að 4,0% í oxandi hárlitunarvörum og allt að 2% 
í hárlitunarvörum sem ekki eru oxandi, stofni heilsu 
neytenda ekki í hættu. Þó taldi vísindanefndin um 
neysluvörur að notkun þessara efna væri ekki örugg 
þegar varan er í formi úðaefnis/úða og því bæri að banna 
þessa hugsanlegu notkun. 

6) Því ber að breyta tilskipun 76/768/EBE til samræmis við 
það. 

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um snyrtivörur. 

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum II. og III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE er 
breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun. 

 ________________  

(2) Stjtíð. EB 196, 16.8.1967, bls. 1. 
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2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
5. ágúst 2009. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmda-
stjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 5. nóvember 
2009. 

Þó skulu þau beita ákvæðunum, sem varða efnið tólúen, eins og 
þau eru sett fram undir tilvísunarnúmeri 185 í 2. lið viðaukans, 
frá 5. febrúar 2010. 

Þegar aðildarríkin samþykkja ákvæðin sem um getur í fyrstu 
undirgrein 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. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi tekur til. 

3. gr. 

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins. 

4. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 4. febrúar 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN  

varaforseti. 
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VIÐAUKI 

Tilskipun 76/768/EBE er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi tilvísunarnúmer bætist við í II. viðauka:

Tilvísunarnúmer Efnaheiti CAS-númer 
EB-númer 

„1370 Díetýlenglýkól (DEB), sjá 2,2′-oxýdíetanól í 
III. viðauka varðandi snefilmagn

CAS-nr. 111-46-6 EB-nr. 203-872-2 

1371 Fýtónadíón [INCI], fýtómenadíón [INN] CAS-nr. 84-80-0/81818-54-4; 
EB-nr. 201-564-2“ 

2. Eftirfarandi tilvísunarnúmer 185 til 188 bætist við í 1. hluta III. viðauka:

Tilvísunar-
númer

Efni Takmarkanir Notkunarskilyrði og 
varnaðarorð sem prenta 
verður á merkimiðann

Notkunarsvið Leyfilegur 
hámarksstyrkur í 

fullunninni snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og 
kröfur

a b c d e f 

„185 Tólúen 
CAS-nr. 108-88-3 
EB-nr. 203-625-9 

Vörur fyrir neglur 25% Geymist þar sem börn 
ná ekki til  
Eingöngu til notkunar 
fyrir fullorðna 

186 Díetýlenglýkól 
(DEG) 
CAS-nr. 111-46-6 
EB-nr. 203-872-2 
2,2′-oxýdíetanól 

Snefilmagn í 
innihaldsefnum 

0,1% 

187 Bútoxýdíglýkól 
CAS-nr. 112-34-5 
EB-nr. 203-961-6 
Díetýlenglýkól-
mónóbútýleter 
(DEGBE) 

Leysir í 
hárlitunarvörur 

9% Ekki til notkunar í 
úðabrúsa (úða) 

188 Bútoxýetanól 
CAS-nr. 111-76-2 
EB-nr. 203-905-0 
Etýlenglýkólmónó-
bútýleter (EGBE) 

Leysir í oxandi 
hárlitunarvörur 
Leysir í 
hárlitunarvörur 
sem oxast ekki 

4,0% 

2,0% 

Ekki til notkunar í 
úðabrúsa (úða) 

Ekki til notkunar í 
úðabrúsa (úða)“ 


