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                                                   TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2009/130/EB                           2010/EES/32/31 

frá 12. október 2009 

um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/EBE um snyrtivörur í því skyni að aðlaga 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 öryggi neytenda, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Í kjölfar birtingar vísindarannsóknar árið 2001, sem ber 
yfirskriftina: „Notkun á varanlegum hárlitunarefnum og 
áhætta með tilliti til krabbameins í þvagblöðru“ (e. Use 
of permanent hair dyes and bladder cancer risk), komst 
vísindanefndin um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en 
matvæli, en í stað hennar kom vísindanefndin um öryggi 
neytenda (hér á eftir nefnd „nefndin“) (2), að þeirri 
niðurstöðu að hugsanlegir áhættuþættir væru 
áhyggjuefni. Nefndin mælti með því að framkvæmda-
stjórnin gerði frekari ráðstafanir til að hafa eftirlit með 
notkun hárlitunarefna. 

2) Nefndin mælti enn fremur með heildaráætlun um 
öryggismat á hárlitunarefnum þar sem gerðar væru 
kröfur um prófun á hugsanlegum erfðaeiturhrifum eða 
stökkbreytandi áhrifum efna sem eru notuð í 
hárlitunarvörur. 

3) Í kjölfar álits nefndarinnar samþykkti framkvæmda-
stjórnin, ásamt aðildarríkjunum og hagsmunaaðilum, 
heildaráætlun um að setja reglur um efni sem eru notuð í 
hárlitunarvörur en samkvæmt áætluninni er þess krafist 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 268, 13.10.2009, bls. 5. 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). 

að iðnaðurinn leggi fram skrár með vísindagögnum um 
hárlitunarefni sem nefndin á að meta. 

4) Efnin p-fenýlendíamín (PPD) og tólúen-2,5-díamín 
(PTD) falla eins og sakir standa undir almennu 
færslurnar 8 og 9 í 1. hluta III. viðauka við tilskipun 
ráðsins 76/768/EBE. Nefndin flokkaði þessi efni sem 
afar næmandi efni sem stuðli að stórum hluta að 
útbreiðslu húðofnæmis meðal neytenda af völdum 
hárlitunarefna. Áhættumat á viðbótargögnum, sem lögð 
voru fram um p-fenýlendíamín og tólúen-2,5-díamín, og 
lokaákvarðanir nefndarinnar varðandi öryggi þessara 
efna kunna að taka töluverðan tíma til viðbótar. Sem 
varúðarráðstöfun til að draga úr áhættu með tilliti til 
ofnæmis fyrir hárlitunarvörum meðal neytenda skal nú 
þegar minnka leyfilegan hámarksstyrk p-fenýlendíamíns 
og tólúen-2,5-díamíns niður í þau gildi sem iðnaðurinn 
hefur gefið upp í framlögðum öryggisgögnum. 

5) Þar eð efnin p-fenýlendíamín og tólúen-2,5-díamín eru 
eins og sakir standa flokkuð undir almennar færslur í 1. 
hluta III. viðauka skal búa til sérstök tilvísunarnúmer 
fyrir þessi efni með lægri leyfilegum hámarksstyrk. 

6) Með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/88/EB (3) 
var notkun hýdrókínóns í oxandi hárlitunarvörur bönnuð 
með því að fella brott viðkomandi notkunarsvið í c-dálki 
undir tilvísunarnúmeri 14 í 1. hluta III. viðauka. Fyrir 
skýrleika sakir skal einnig fella brott leyfilegan 3% styrk 
í d-dálki og einnig skal fella brott notkunarskilyrði og 
varnaðarorð sem prenta verður á merkimiðann og sem 
tilgreind eru í a-lið í f-dálki undir tilvísunarnúmeri 14. 

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

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

________________  

(3) Stjtíð. ESB L 256, 24.9.2008, bls. 12. 
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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 þeim ákvæðum sem sett eru fram í viðaukanum 
við þessa tilskipun frá 15. júlí 2010. 

Þegar aðildarríkin samþykkja þ essi 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. 

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær 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 12. október 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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VIÐAUKI 

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

Eftirfarandi breytingar eru gerðar á 1. hluta III. viðauka: 

a) í b-dálki undir tilvísunarnúmeri 8 komi eftirfarandi í stað orðanna „p-fenýlendíamín, N-setnar afleiður og sölt þess, N-
setnar afleiður o-fenýlendíamíns°(5), að undanskildum þeim afleiðum sem skráðar eru annars staðar í þessum viðauka og 
undir tilvísunarnúmerum 1309, 1311 og 1312 í II. viðauka“: 

 „N-setnar afleiður p-fenýlendíamíns og sölt þeirra, N-setnar afleiður o-fenýlendíamíns°(5), að undanskildum þeim 
afleiðum sem skráðar eru annars staðar í þessum viðauka og undir tilvísunarnúmerum 1309, 1311 og 1312 í II. viðauka“. 

b) Eftirfarandi tilvísunarnúmer 8a bætist við á eftir tilvísunarnúmeri 8: 

 

Takmarkanir 

Tilvísunar
númer Efni 

Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur í 

fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir og 
kröfur 

Notkunarskilyrði og 
varnaðarorð sem prenta 
verður á merkimiðann 

a b c d e f 

„8a p-fenýlendíamín og sölt 
þess°(5) 

CAS-nr. 106-50-3 

Einecs-nr. 203-404-7 

p-fenýlendíamín HCl 

CAS-nr. 624-18-0 

Einecs-nr. 210-834-9 

p-fenýlendíamínsúlfat 

CAS-nr. 16245-77-5 

Einecs-nr. 240-357-1 

Hárlitunarefni í 
oxandi hárlitunar-
vörum 

a) Til almennrar 
notkunar 

b) Til faglegrar 
notkunar 

a) og b) Eftir 
blöndun við oxandi 
skilyrði má 
hámarksstyrkur við 
notkun í hár ekki 
fara yfir 2%, 
reiknaður sem 
óbundinn basi. 

a) Getur valdið 
ofnæmisviðbrögðum. 
Inniheldur fenýlendíamín. 
Notist ekki til að lita 
augnhár eða augabrúnir. 

b) Aðeins fyrir fagmenn 
Inniheldur fenýlendíamín. 
Getur valdið ofnæmisvið-
brögðum. Notið 
viðeigandi 
hlífðarhanska.“ 

 

c) í b-dálki undir tilvísunarnúmeri 9 komi eftirfarandi í stað orðanna „Metýlfenýlendíamín, N-setnar afleiður og sölt 
þeirra°(1), að undanskildum efnum undir tilvísunarnúmerum 364, 1310 og 1313 í II. viðauka“: 

 Metýlfenýlendíamín, N-setnar afleiður og sölt þeirra°(1), að undanskildum efnum undir tilvísunarnúmeri 9a í þessum 
viðauka og efnum undir tilvísunarnúmerum 364, 1310 og 1313 í II. viðauka“. 
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 d) Eftirfarandi tilvísunarnúmer 9a bætist við á eftir tilvísunarnúmeri 9: 

 

Takmarkanir 

Tilvísunar
númer Efni 

Notkunarsvið 

Leyfilegur 
hámarksstyrkur í 

fullunninni 
snyrtivöru 

Aðrar takmarkanir 
og kröfur 

Notkunarskilyrði og 
varnaðarorð sem prenta verður á 

merkimiðann 

a b c d e f 

„9a Tólúen-2,5-díamín og 
sölt þess (1) 

CAS-nr. 95-70-5 

Einecs-nr. 202-442-1 

Tólúen-2,5-
díamínsúlfat 

CAS-nr. 615-50-9 

Einecs-nr. 210-431-8 

Hárlitunarefni í 
oxandi hárlitun-
arvörum 

a) Til almennrar 
notkunar 

b) Til faglegrar 
notkunar 

a) og b) Eftir 
blöndun við 
oxandi skilyrði 
má hámarks-
styrkur við 
notkun í hár ekki 
fara yfir 4%, 
reiknaður sem 
óbundinn basi. 

Eins og getið er í f-dálki 
undir tilvísunarnúmeri 9.“ 

 

 e) Undir tilvísunarnúmeri 14 falli leyfilegur 3% hámarksstyrkur í fullunninni snyrtivöru brott í d-dálki og a-liður í f-dálki. 

 

 

 
 

 

 

 

 


