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                                                     TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2009/134/EB                         2010/EES/56/19 

frá 28. 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 öryggi neytenda, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Vísindanefndin um neysluvörur, en í stað hennar kom 
vísindanefndin um öryggi neytenda (2), komst að þeirri 
niðurstöðu í greinargerð um hárlitunarefni og næmandi 
áhrif þeirra á húð, Memorandum on hair dye substances 
and their skin sensitising properties, sem var birt 29. 
mars 2007, að snertiofnæmi af völdum hárlitunarefna er 
sívaxandi heilbrigðisvandamál fyrir neytendur og 
þjóðfélagið og veldur oft bráðri og alvarlegri húðbólgu 
hjá einstaklingum. Ef hárlitunarefni, sem notað er í 
hárlitunarvörur, kallar fram næmingu hjá einstaklingi 
getur hann með tíð og tíma þróað með sér húðofnæmi 
fyrir efninu. 

2) Í því skyni að upplýsa neytendur betur um hugsanleg 
skaðleg áhrif af völdum hárlitunar og til að draga úr 
hættu á næmingu af völdum hárlitunarefna á meðal 
neytenda skal prenta viðbótarviðvörun á merkimiða á 
hárlitunarvörum sem eru oxandi og á tilteknum 
hárlitunarvörum, sem ekki eru oxandi, sem innihalda 
mjög sterk og næmandi efni. Því ber að breyta 
skyldubundnum notkunarskilyrðum og varnaðarorðum 
sem mælt er fyrir um í „f“-dálki III. viðauka við tilskipun 
76/768/EBE varðandi viðkomandi hárlitunarefni. 

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

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 282, 29.10.2009, bls. 15. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 48/2010 frá 30. apríl 
2010 um breytingu á  II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir 
og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 37, 15.7.2010, bls. 20. 

(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). 

4)  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 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 
1. maí 2010. Þau skulu þegar í stað senda 
framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða. 

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 gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að frá 1. nóvember 2011 setji hvorki framleiðendur né 
innflytjendur, sem hafa staðfestu í Bandalaginu, á markað 
snyrtivörur sem eru ekki í samræmi við þessa tilskipun 

Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að eftir 1. nóvember 2012 séu þær snyrtivörur sem ekki 
eru í samræmi við þessa tilskipun ekki seldar eða þeim 
ráðstafað með öðrum hætti til neytenda. 
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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 28. október 2009. 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Günter VERHEUGEN 

varaforseti. 
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VIÐAUKI 

1. Ákvæðum 1. hluta í III. viðauka er breytt sem hér segir: 

a) Í stað textans „Getur valdið ofnæmi“ undir tilvísunarnúmerum 8 og 8a í a- og b-lið í f-dálki komi eftirfarandi: 

„ 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 

 b) Í stað textans undir tilvísunarnúmeri 9 í f-dálki komi eftirfarandi: 

 

„a) 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit. 

 Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín). Má ekki nota til litunar á augnhárum og augabrúnum. 

 b) Aðeins fyrir fagmenn. 

 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 
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 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit. 

 Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín). Notið viðeigandi hlífðarhanska.“ 

 c) Í stað textans undir tilvísunarnúmeri 9a í f-dálki komi eftirfarandi: 

„a) 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit. 

 Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín). Má ekki nota til litunar á augnhárum og augabrúnum. 

 b) Aðeins fyrir fagmenn. 

 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit. 

 Inniheldur fenýlendíamín (tólúendíamín). Notið viðeigandi hlífðarhanska.“ 

d) Eftirfarandi texti bætist við undir tilvísunarnúmerum 8a og 9a í a- og b-lið í f-dálki: „Blöndunarhlutfall er prentað á 
merkimiðann“. 
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 e) Í stað textans „Getur valdið ofnæmi“ undir tilvísunarnúmeri 16 í f-dálki komi eftirfarandi: 

„ 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 

 f) Eftirfarandi texti bætist við undir tilvísunarnúmeri 22 í undirliðum 1 og 2 í a-lið í f-dálki: 

„ 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 

 g) Í stað textans „Getur valdið ofnæmi“ undir tilvísunarnúmerum 202 og 203 í a-lið í f-dálki komi eftirfarandi: 

„ 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 
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 h) Eftirfarandi texti bætist við undir tilvísunarnúmerum 193 og 205 í a-lið í f-dálki: 

„ 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 

2. Ákvæðum 2. hluta í III. viðauka er breytt sem hér segir: 

 a) Í stað textans „Getur valdið ofnæmi“ undir tilvísunarnúmeri 3 í a- og b-lið í f-dálki komi eftirfarandi: 

„ 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 

 b) Eftirfarandi texti bætist við undir tilvísunarnúmerum 4, 20, 26, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39 og 44 í f-dálki: 

„ 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 
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– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 

 c) Í stað textans „Getur valdið ofnæmi“ undir tilvísunarnúmerum 5, 6, 12, 19, 21, 22, 25 og 33 í f-dálki komi eftirfarandi: 

„ 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 

 d) Í stað textans „Getur valdið ofnæmi“ undir tilvísunarnúmerum 10, 11 og 16 í a-lið í f-dálki komi eftirfarandi: 

„ 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 

 e) Eftirfarandi texti undir tilvísunarnúmerum 10, 11 og 16 í b-lið í f-dálki falli brott: 

 f) Eftirfarandi a- og b-liðir bætist við undir tilvísunarnúmerum 27, 48 og 56 í f-dálki: 

„a) 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 
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 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit. 

  

b) 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 

 g) Eftirfarandi texti bætist við undir tilvísunarnúmerum 31, 49, 50 og 55 í a-lið í f-dálki: 

„ 

 Litgjafar fyrir hár geta kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. 

 

 Lesið og fylgið leiðbeiningum. 

 Þessi vara er ekki ætluð til notkunar fyrir einstaklinga sem eru yngri en 16 ára. 

 Tímabundið húðflúr með „svörtum hennalit“ (e. temporary black henna tattoo) getur aukið hættu á ofnæmi. 

 Ekki skal lita hárið: 

– ef þú ert með útbrot á andliti eða með viðkvæman hársvörð, ertingu í hársverði eða skaddaðan hársvörð, 

– ef þú hefur einhvern tímann fundið fyrir óþægindum eftir hárlitun, 

– ef þú hefur áður fundið fyrir óþægindum eftir tímabundið húðflúr með svörtum hennalit.“ 

 

 

 
 

 

 

 

 


