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Tilskipun	framkvæmdastjórnarinnar	2009/164/ESB

frá	22.	desember	2009

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

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA  
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um Evrópusambandið og 
sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

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) Eins og sakir standa er bannað að nota efnið 
sítrónujárnurtaolíu (Lippia citriodora Kunth.) í 
snyrtivörur en það er skráð í II. viðauka við tilskipun 
76/768/EBE undir tilvísunarnúmeri 450. Bann var lagt 
við notkun þessa efnis á grundvelli álits vísindanefndar 
um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli 
(SCCNFP) frá maí 2000, en í stað hennar kom 
vísindanefndin um neysluvörur (SCCP) samkvæmt 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/210/EB (2) og 
síðar vísindanefndin um öryggi neytenda (SCCS) með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2008/721/EB (3). 
Vísindanefndin um snyrtivörur og aðrar neytendavörur 
en matvæli mælti með því að banna ilmkjarnaolíur og 
afleiður sítrónujárnurtaolíu (Lippia citriodora Kunth), 
t.d. storknaða og hreina, þegar hún er notuð sem ilmefni, 
á grundvelli þess að efnið getur valdið næmingu.

2) Vísindanefndin um snyrtivörur og aðrar neytendavörur 
en matvæli komst þó síðar að þeirri niðurstöðu í áliti 
sem var gefið út árið 2001 að ekki skuli nota hreina 
sítrónujárnurtaolíu, sem unnin er úr Lippia citriodora 
Kunth, í því magni að innihald í fullunninni snyrtivöru 
fari yfir 0,2%. Því er rétt að skrá hreina sítrónujárnurtaolíu 
(Lippia citriodora Kunth.) ásamt viðkomandi 
takmörkunum í 1. hluta III. viðauka við tilskipun 76/768/
EBE. Einnig er rétt að breyta tilvísunarnúmeri 450 
í II. viðauka til að tilgreina að bannað er að nota 
ilmkjarnaolíur úr sítrónujárnurtaolíum (Lippia citriodora 
Kunth.) og aðrar afleiður en hreinar afleiður þegar þær 
eru notaðar sem ilmefni.

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 344, 23.12.2009, bls. 41. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 84/2010 frá 2. júlí 2010 
um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og 
vottun) við EES-samninginn, (bíður birtingar).

(1) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169.
(2) Stjtíð. ESB L 66, 4.3.2004, bls. 45.
(3) Stjtíð. ESB L 241, 10.9.2008, bls. 21.

3) Í tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/42/EB frá  
3. apríl 2008 um breytingu á tilskipun ráðsins 76/768/
EBE um snyrtivörur í því skyni að laga II. og III. viðauka 
við hana að tækniframförum (4) eru tilgreindir nokkrir 
allýlestrar, sem innihalda allýlalkóhól sem óhreinindi, 
í 1. hluta III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE. Efnið 
allýlfenetýleter getur einnig innihaldið allýlalkóhól sem 
óhreinindi. Vísindanefndin um snyrtivörur og aðrar 
neytendavörur en matvæli gaf út álit varðandi þetta 
efni árið 2000 þar sem mælt var með að efri mörk fyrir 
allýlalkóhól sem óhreinindi væru 0,1%.

4) Í ljósi álits vísindanefndarinnar um snyrtivörur og aðrar 
neytendavörur en matvæli sem og til að tryggja samræmi 
er rétt að skrá efnið allýlfenetýleter ásamt viðkomandi 
takmörkunum í 1. hluta III. viðauka við tilskipun 76/768/
EBE.

5) Efnaflokkarnir terpensinsín og terpenóíðsinpín eru 
eins og stendur flokkaðir undir tilvísunarnúmer 130 í  
1. hluta III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE. Þó er 
orðið „sinpín“ viðskiptaheiti og því skal fella það brott úr 
tilgreiningunni á þessum efnaflokki.

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

7) Til að umskiptin frá fyrirliggjandi forskriftum af 
snyrtivörum til forskrifta sem samræmast kröfunum 
sem þessi tilskipun mælir fyrir um gangi snurðulaust 
fyrir sig er nauðsynlegt að kveða á um viðeigandi 
aðlögunartímabil.

8) 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. gr.

Aðildarríkin skulu gera nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að frá 15. febrúar 2011 setji hvorki framleiðendur né 
innflytjendur, sem hafa staðfestu innan Evrópusambandsins, á 
markað snyrtivörur sem eru ekki í samræmi við þessa tilskipun.

(4) Stjtíð. ESB L 93, 4.4.2008, bls. 13.
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Aðildarríkin skulu gera allar nauðsynlegar ráðstafanir til að 
tryggja að frá og með 15. ágúst 2011 séu þær snyrtivörur 
sem ekki eru í samræmi við þessa tilskipun ekki seldar 
eða þeim ráðstafað með öðrum hætti til neytenda innan 
Evrópusambandsins.

3. gr.

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

Þau skulu beita þessum ákvæðum frá og með 15. febrúar 2011.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi 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.

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 22. desember 2009.

Fyrir hönd ráðsins,

José Manuel BARROSO

forseti.
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VIÐAUKI

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

1. Í II. viðauka undir tilvísunarnúmeri 450 komi „Ilmkjarnaolíur úr sítrónujárnurtaolíum (Lippia citriodora Kunth.) og 
aðrar afleiður en hreinar afleiður (CAS-nr.8024-12-2) þegar þær eru notaðar sem ilmefni“ í stað „Sítrónujárnurtaolía 
(Lippia citriodora Kunth.) (CAS-nr. 8024-12-2), þegar hún er notuð sem ilmefni.“

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

a) Eftirfarandi færslu er skotið inn á eftir færslunni með tilvísunarnúmerinu 151:

Tilvísunar-
númer Efni

Takmarkanir
Notkunarskilyrði 

og varnaðarorð 

sem prenta verður 

á merkimiðann

Notkunar-

svið

Leyfilegur 

hámarksstyrkur 

í fullunninni 

snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og 

kröfur

a b c d e f

„151a Allýlfenetýleter

CAS-nr. 14289-65-7

EB-nr. 238-212-2

Innihald óbundins 
allýlalkóhóls í 
eternum skal vera 
minna en 0,1%“

b) Eftirfarandi færsla bætist við:

Tilvísunar-
númer Efni

Takmarkanir
Notkunarskilyrði 
og varnaðarorð 

sem prenta verður 
á merkimiðann

Notkunar-
svið

Leyfilegur 
hámarksstyrkur 

í fullunninni 
snyrtivöru

Aðrar takmarkanir og 
kröfur

a b c d e f

„206 Hrein 
sítrónujárnurtaolía 

(Lippia citriodora 
Kunth.)

CAS-nr. 8024-12-2

0,2 %“

c) Í b-dálki í færslunni sem tengist tilvísunarnúmerinu 130 komi orðin „terpen og terpenóíð“ í stað orðanna „terpene 
terpenoids sinpine“. 23.12.2009. EN Stjórnartíðindi Evrópusambandsins L 344/43


