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                                                   TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2009/129/EB                           2010/EES/32/30 

frá 9. október 2009 

um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að laga 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) Flúorsambönd falla eins og sakir standa undir 
tilvísunarnúmer 26-43 og tilvísunarnúmer 47 og 56 í 1. 
hluta III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE. Leyfilegur 
hámarksstyrkur þeirra í tannkremi miðast við innihald 
hreins flúors (0,15% reiknað sem F, þ.e. 1500 
milljónarhlutar). 

2) Vísindanefndin um neysluvörur, en í stað hennar kom 
vísindanefndin um öryggi neytenda (hér á eftir nefnd 
„nefndin“) (2), lýsti því yfir í áliti sínu SCCP/0882/08 að 
samkvæmt fyrirliggjandi rannsóknaniðurstöðum væri 
leyfilegur hámarksstyrkur flúoríðs, 0,15% (1500 
milljónarhlutar F-), ekki öryggisvandi þótt börn yngri en 
sex ára notuðu tannkremið. Notuð voru gögn úr 
rannsóknum sem tóku einkum til natríumflúoríðs. 

3) Á grundvelli niðurstaðna nefndarinnar var með tilskipun 
framkvæmdastjórnarinnar 2007/53/EB frá 29. ágúst 2007 
um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE um 
snyrtivörur í því skyni að laga III. viðauka við hana að 
tækniframförum (3), innleidd sú krafa, að því er varðar 
reglufest flúorsambönd, að prenta yrði varnaðarorð á 
merkimiða á tannkremum sem innihalda flúoríð. Þessi 
krafa vísar til innihalds flúoríðs í stað hreins flúors. Þar 
af leiðir að krafan varðandi merkingu, sem innleidd var, 
nær ekki yfir öll flúorsambönd sem eru skráð í 1. hluta 
III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 267, 10.10.2009, bls. 18. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2010 frá 30. apríl 
2010 um breytingu II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169. 
(2) Heiti nefndarinnar var breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 

2008/721/EB (Stjtíð. ESB L 241, 10.9.2008, bls. 21). 
(3) Stjtíð. ESB L 226, 30.8.2007, bls. 19. 

4) Að beiðni framkvæmdastjórnarinnar gerði nefndin það 
ljóst að í álitum SCCNFP/0653/03 og SCCP/0882/05 
hefði verið bent á að yfirfærsla yfir á önnur 
flúorsambönd, sem skráð eru í 1. hluta III. viðauka við 
tilskipun 76/76/EBE, gengi ekki nema með tilliti til 
flúoreitrunar. Nefndin telur þó, að því er varðar 
tilvísunina til flúorsambanda í 1. hluta III. viðauka við 
tilskipun 76/768/EBE, sem var innleidd í tilskipun 
2007/53/EB, að heitin „flúor“ og „flúoríð“ séu 
sambærileg og jafngild. 

5) Til að tryggja réttarvissu er nauðsynlegt að skýra að 
krafan varðandi merkingu á við um öll 20 
flúorsamböndin, sem skráð eru í 1. hluta III viðauka við 
tilskipun 76/768/EBE, en ekki eingöngu um þau sem 
innihalda flúoríð. 

6) Því skal skilyrðið um þá merkingu, sem prenta verður á 
merkimiða á tannkremum sem innihalda flúorsambönd 
og sem skráð eru í 1. hluta III. viðauka við tilskipun 
76/768/EBE, vísa til flúorinnihalds í stað 
flúoríðinnihalds. Því ber að breyta tilskipun 76/768/EBE 
til samræmis við það. 

7) Til að umskiptin gangi snurðulaust fyrir sig skulu 
aðildarríkin ekki banna að vörur, sem uppfylla skilyrði 
þessarar tilskipunar, séu markaðssettar áður en 
tilskipunin tekur gildi. 

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

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA: 

1. gr. 

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

2. gr. 

1. Aðildarríkin skulu samþykkja og birta nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
15. apríl 2010. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá 15. október 2010. 
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Þegar aðildarríkin samþykkja þ essi ákvæði skal vera í þ eim 
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 nær til. 

3. gr. 

Aðildarríkin skulu ekki banna markaðssetningu á tannkremi, 
sem er merkt í samræmi við ákvæði til lögleiðingar á þessari 
tilskipun, fyrir þann dag sem settur er fram í annarri undirgrein 
1. mgr. 2. gr. 

4. gr. 

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

5. gr. 

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 9. október 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

VIÐAUKI 

Í f-dálki, sem svarar til tilvísunarnúmeranna 26 til 43, 47 og 56 í 1. hluta III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE, komi 
eftirfarandi málsliðir í stað textans á eftir fyrstu setningunni: 

„Skylda er að merkja tannkrem, sem inniheldur flúorsambönd af styrkleika 0,1 til 0,15%, reiknað sem F, á eftirfarandi 
hátt nema það sé þegar merkt þannig að ekki eigi að nota það fyrir börn (t.d. „eingöngu fyrir fullorðna“): 

„Börn 6 ára og yngri: Nota skal magn á stærð við baun og hafa eftirlit með burstun til að sem minnstu sé kyngt. Leita 
skal ráða hjá tannlækni eða lækni ef flúoríð er jafnframt tekið inn á annan hátt“.“ 

 

 

 
 

 

 

 


