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HAFA,
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RÁÐ

EVRÓPUSAMBANDSINS

5)

Tekið er tillit til umhverfisvandamála, sem efni í snyrti
vörum kunna að skapa, með beitingu reglugerðar Evrópu
þingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember
2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir,
að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)), og um
stofnun Efnastofnunar Evrópu (4) sem gerir kleift að meta
umhverfisöryggi þvert á atvinnugreinar.

6)

Reglugerð þessi á aðeins við um snyrtivörur en ekki lyf,
lækningatæki eða sæfiefni. Sú afmörkun byggist einkum
á hinni nákvæmu skilgreiningu á snyrtivörum sem varðar
bæði notkunarsvið þeirra og hlutverk.

7)

Meta skal í hverju tilviki fyrir sig hvort vara sé snyrtivara,
að teknu tilliti til allra eiginleika vörunnar. Til snyrtivara
geta talist krem, fleyti, húðmjólk, hlaup og olíur fyrir húð,
andlitsmaskar, lituð dagkrem (fljótandi, föst og púður),
förðunarpúður, baðpúður, hreinlætispúður, handsápa,
ilmsápa, ilmvatn, steinkvatn, kölnarvatn, bað- og steypi
baðs
vörur (sölt, froða, olía, hlaup), háreyðingarvörur,
lykteyðir, svitalyktareyðir, litgjafar fyrir hár, hárliðunar-,
afliðunar- og festingarvörur, hárlagningarvörur, hár
hreinsivörur (vökvi, þurrhárþvottalögur, hárþvottalögur),
hár
næringarvörur (vökvi, krem, olía), hárgreiðsluvörur
(vökvi, hárlakk, hárgljái), rakstursvörur (sápa, froða,
vökvi o.s.frv.), förðunarvörur og viðeigandi hreinsi
efni, varaáburður, vörur til tann- og munnhirðu, nagla
snyrtivörur og naglalakk, vörur til hreinlætis á viðkvæmum
stöðum, sólbaðsvörur, brúnkukrem án sólar, húðhvítir og
vörur gegn hrukkumyndun.

8)

Framkvæmdastjórnin skal skilgreina þá flokka snyrtivara
sem skipta máli fyrir beitingu þessarar reglugerðar.

9)

Snyrtivörur skulu vera öruggar við eðlileg eða sæmilega
fyrirsjáanleg notkunarskilyrði. Einkum skal ekki vera unnt
að réttlæta áhættu fyrir heilbrigði manna með rökstuðningi
sem byggist á sambandi áhættu og ávinnings.

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum
95. gr.,
með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,
með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar
Evrópubandalaganna (1),
Í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr.
sáttmálans (2),
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976 um
samræmingu laga aðildarríkjanna um snyrtivörur (3) hefur
nokkrum sinnum verið breytt í veigamiklum atriðum.
Þar sem um frekari breytingar verður að ræða er í þessu
tiltekna tilviki rétt að endurútgefa hana til glöggvunar í
einum texta.

2)

Reglugerð er viðeigandi lagagerningurinn hér því
að þar eru settar skýrar og ítarlegar reglur sem veita
aðildarríkjum ekki svigrúm til frávika. Þar að auki er með
reglugerð tryggt að lagaskilyrði séu uppfyllt á sama tíma í
öllu Bandalaginu.

3)

Með þessari reglugerð er stefnt að því að einfalda
málsmeðferðarreglur og samræma hugtakanotkun og
draga þannig úr stjórnsýsluálagi og tvíræðni. Með henni
eru tilteknir þættir í reglurammanum um snyrtivörur
styrktir, s.s. eftirlit með markaðnum, í því skyni að tryggja
öfluga heilsuvernd manna.

4)

Með þessari reglugerð verða reglur Sambandsins í heild
samhæfðar til að skapa innri markað fyrir snyrtivörur og
tryggja um leið öfluga heilsuvernd manna.

(*) Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59. Hennar var
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 36/2013 frá 15. mars
2013 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir
og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB C 27, 3.2 2009, bls. 34.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 24. mars 2009 (hefur enn ekki verið birt í Stjórn
artíðindunum) og ákvörðun ráðsins frá 20. nóvember 2009.
(3) Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169.

(4)

Stjtíð. ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1.
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10) Í samræmi við tilskipun ráðsins 87/357/EBE frá 25. júní
1987 um samræmingu á lögum aðildarríkjanna um vörur
sem geta reynst hættulegar heilsu og öryggi neytenda þar
eð þær virðast aðrar en þær eru (1) má söluumbúnaður
snyrtivöru, og einkum form hennar, lykt, litur, útlit,
umbúðir, merkingar, rúmmál eða stærð, ekki stofna heilsu
og öryggi neytenda í hættu vegna þess að hægt er að rugla
snyrtivörunni saman við matvæli.

11) Til þess að ljóst sé hvar ábyrgðin hvílir skal hver
snyrtivara vera tengd ábyrgðaraðila með staðfestu innan
Bandalagsins.

12) Ef rekjanleiki snyrtivöru er tryggður í allri
aðfangakeðjunni stuðlar það að einfaldara og skilvirkara
markaðseftirliti. Skilvirkt rekjanleikakerfi auðveldar
markaðseftirlitsyfirvöldum það verk að rekja sig til
rekstraraðilans.

13) Nauðsynlegt er að ákvarða hvaða skilyrði dreifingaraðili
þarf að uppfylla til að geta talist ábyrgðaraðili.

14) Litið skal á alla lögaðila eða einstaklinga í heildsölu
viðskiptum, sem og smásala sem selja beint til neytenda,
sem dreifingaraðila. Því skulu þær skyldur, sem hvíla
á dreifingaraðila, lagaðar að viðeigandi hlutverki og
starfssviði hvers og eins þessara rekstraraðila.

15) Snyrtivörugeirinn í Evrópu er dæmi um iðnrekstur sem
verður fyrir barðinu á eftirlíkingum og það getur aukið
áhættuna fyrir heilbrigði manna. Aðildarríki skulu
huga sérstaklega að framkvæmd láréttrar löggjafar
Bandalagsins og ráðstafana varðandi eftirlíkingar á sviði
snyrtivara, t.d. reglugerð ráðsins (EB) nr. 1383/2003 frá
22. júlí 2003 um aðgerðir tollyfirvalda gegn vörum sem
grunur leikur á að brjóti í bága við tiltekinn hugverkarétt
og þær ráðstafanir sem heimilt er að grípa til gegn
vörum sem ljóst þykir að brjóti í bága við þann rétt (2)
og tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2004/48/EB frá
29. apríl 2004 um framfylgd hugverkaréttinda (3). Eftirlit
með markaðnum er öflugt tæki til að sanngreina vörur
sem fullnægja ekki kröfunum í þessari reglugerð.

16) Snyrtivörur, sem eru settar á markað, skulu framleiddar
samkvæmt góðum framleiðsluháttum til að tryggja öryggi
þeirra.

(1)
(2)
(3)

Stjtíð. EB L 192, 11.7.1987, bls. 49.
Stjtíð. ESB L 196, 2.8.2003, bls. 7.
Stjtíð. ESB L 157, 30.4.2004, bls. 45.
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17) Til að markaðseftirlit verði skilvirkt skal lögbæru yfirvaldi
aðildarríkisins, þar sem tiltekið vöruupplýsingaskjal er
varðveitt, veittur greiður aðgangur að skjalinu á einu
heimilisfangi í Bandalaginu.
18) Til að niðurstöður úr óklínískum öryggisrannsóknum,
sem eru gerðar í þeim tilgangi að meta öryggi snyrtivara,
séu samanburðarhæfar og af háum gæðum skulu þær vera
í samræmi við viðeigandi löggjöf Bandalagsins.
19) Það skal koma skýrt fram hvaða upplýsingum lögbær
yfirvöld skuli hafa aðgang að. Þessar upplýsingar skulu
ná yfir öll nauðsynleg atriði sem varða auðkenni, gæði,
öryggi fyrir heilbrigði manna og áhrifin sem fullyrt er
að snyrtivaran hafi. Þessar vöruupplýsingar skulu m.a.
innihalda öryggisskýrslu um snyrtivöruna sem skjalfestir
að öryggismat hafi farið fram.
20) Til að tryggja samræmda beitingu og eftirlit með
takmörkunum varðandi efni skal sýnataka og greining
fara fram á samanburðarnákvæman og staðlaðan hátt.
21) Hugtakið „blanda“, eins og það er skilgreint í þessari
reglugerð, skal hafa sömu merkingu og hugtakið
„efnablanda“ sem áður var notað í löggjöf Bandalagsins.
22) Til að tryggja skilvirkt markaðseftirlit skal miðla
tilteknum upplýsingum um snyrtivöruna, sem sett er á
markað, til lögbærra yfirvalda.
23) Svo unnt sé að veita skjóta og viðeigandi læknismeðferð
ef upp koma vandamál skal miðla nauðsynlegum
upplýsingum um efnasamsetningu vörunnar til
eitrunarmiðstöðva og sambærilegra stofnana þar sem
aðildarríkin hafa stofnað slíkar miðstöðvar í því skyni.
24) Til að halda stjórnsýsluálagi í lágmarki skulu
upplýsingarnar, sem er miðlað til lögbærra yfirvalda,
eitrunarmiðstöðva og sambærilegra stofnana, sendar
miðlægt til Bandalagsins í gegnum rafrænt viðmót.
25) Til að tryggja snurðulaus umskipti yfir í nýja rafræna
viðmótið skal rekstraraðilum gert kleift að miðla
nauðsynlegum upplýsingum í samræmi við þessa
reglugerð fyrir gildistökudag hennar.
26) Til viðbótar við almennu meginregluna um ábyrgð
framleiðandans eða innflytjandans á öryggi vörunnar
skulu koma takmarkanir fyrir tiltekin efni í II. og III.
viðauka. Þar að auki skulu efni, sem fyrirhugað er að nota
sem litgjafa, rotvarnarefni og útblámasíur, skráð í IV., V.
og VI. viðauka, eftir því sem við á, svo unnt sé að leyfa
þau til þeirra notkunar.
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27) Til að forðast tvíræðni skal taka skýrt fram að skráin yfir
leyfða litgjafa í IV. viðauka inniheldur eingöngu efni sem
lita með gleypni og endurvarpi en ekki efni sem lita með
ljósljómun, samliðun eða efnahvarfi.

28) Til að takast á við öryggisvanda sem upp hefur komið skal
IV. viðauki, sem nú nær eingöngu yfir litgjafa fyrir húð,
einnig ná yfir litgjafa fyrir hár um leið og vísindanefndin
um öryggi neytenda, sem sett var á fót með ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2008/721/EB frá 5. ágúst
2008 um að koma á ráðgjafarkerfi vísindanefnda og
sérfræðinga á sviði sem varðar öryggi neytenda, lýðheilsu
og umhverfismál (1), hefur lokið áhættumati á þessum
efnum. Í þessu skyni skal framkvæmdastjórninni gert
kleift, með málsmeðferð í nefndum, að bæta litgjöfum
fyrir hár í gildissvið þess viðauka.

29) Notkun nanóefna í snyrtivörur kann að aukast með
frekari tækniþróun. Til að tryggja öfluga neytendavernd,
frjálsa vöruflutninga og réttarvissu fyrir framleiðendur
er nauðsynlegt að þróa samræmda skilgreiningu á
nanóefnum á alþjóðavettvangi. Bandalagið skal leitast
við að ná samkomulagi um skilgreiningu á viðeigandi
alþjóðlegum vettvangi. Náist slíkt samkomulag skal
skilgreiningin á nanóefnum í þessari reglugerð breytt til
samræmis við það.

30) Sem stendur eru upplýsingar varðandi áhættu, sem tengist
nanóefnum, ófullnægjandi. Til að unnt sé að meta betur
öryggi nanóefna skal vísindanefndin um öryggi neytenda,
í samvinnu við viðeigandi stofnanir, gefa leiðbeiningar
um prófunaraðferðir sem taka tillit til sértækra eiginleika
nanóefna.

31) Framkvæmdastjórn skal endurskoða reglulega ákvæði
um nanóefni í ljósi framfara í vísindum.

32) Vegna hættulegra eiginleika efna, sem eru flokkuð í
undirflokk 1A, 1B og 2. undirflokk sem efni sem eru
krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif
á æxlun (e. CMR) samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins
og ráðsins (EB) nr. 1272/2008 frá 16. desember 2008
um flokkun, merkingu og pökkun efna og blandna (2),
skal banna notkun þeirra í snyrtivörur. Þar eð hættulegur
eiginleiki efnis hefur ekki endilega í för með sér áhættu
skal gefa kost á að leyfa notkun efna sem eru flokkuð í
2. undirflokk sem efni sem eru krabbameinsvaldandi,
stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun ef vísindanefndin
um öryggi neytenda hefur úrskurðað að þau séu örugg
til notkunar í snyrtivörur, að því er varðar váhrif og
styrk, og ef framkvæmdastjórnin hefur sett reglur um
þau í viðaukunum við þessa reglugerð. Þegar um er að
( 1)
(2)

Stjtíð. ESB L 241, 10.9.2008, bls. 21.
Stjtíð. ESB L 353, 31.12. 2008, bls. 1.
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ræða efni sem eru flokkuð í undirflokk 1A eða 1B sem
efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða
hafa eiturhrif á æxlun skal gefa kost á notkun þessara
efna í snyrtivörur í því undantekningartilviki að þessi
efni fullnægi öryggiskröfum um öryggi matvæla, m.a.
vegna þess að þau finnast í matvælum af náttúrunnar
hendi og engin heppileg staðgönguefni eru til, og að
því tilskildu að vísindanefndin um öryggi neytenda
hafi úrskurðað að þessi notkun sé örugg. Þegar þessi
skilyrði eru uppfyllt skal framkvæmdastjórnin breyta
viðkomandi viðaukum við þessa reglugerð innan 15
mánaða frá flokkun efnanna í undirflokk 1A eða 1B
sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi
eða hafa eiturhrif á æxlun samkvæmt reglugerð (EB)
nr. 1272/2008. Vísindanefnd um öryggi neytenda skal
stöðugt endurskoða slík efni.
33) Við öryggismat á efnum, einkum þeim sem eru flokkuð
í undirflokk 1A eða 1B sem efni sem eru krabbameins
valdandi, stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun, skal
taka tillit til heildarváhrifanna frá slíkum efnum frá öllum
uppsprettum. Að sama skapi er nauðsynlegt, fyrir þá sem
koma að vinnslu öryggismats, að til sé samræmd aðferð
við þróun og notkun slíkra útreikninga á heildarváhrifum.
Þar af leiðandi skal framkvæmdastjórnin, í náinni
samvinnu við vísindanefndina um öryggi neytenda,
Efnastofnun Evrópu, Matvælaöryggisstofnun Evrópu og
aðra viðeigandi hagsmunaaðila og eins fljótt og auðið er,
framkvæma endurskoðun og þróa leiðbeiningar varðandi
vinnslu og notkun útreikninga á heildarváhrifum af
þessum efnum.
34) Þegar vísindanefndin um öryggi neytenda metur notkun í
snyrtivörur á efnum sem eru flokkuð í undirflokk 1A eða
1B sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi
eða hafa eiturhrif á æxlun skal hún einnig taka tillit til
váhrifa frá þessum efnum á viðkvæma þjóðfélagshópa,
eins og börn undir þriggja ára aldri, eldra fólk, þungaðar
konur, konur með barn á brjósti og einstaklinga með
skerta ónæmissvörun.
35) Vísindanefndin um öryggi neytenda skal gefa álit eftir því
sem við á um öryggi notkunar á nanóefnum í snyrtivörur.
Þessi álit skulu byggjast á fullnaðarupplýsingum sem
ábyrgðaraðilinn lætur í té.
36) Aðgerðir af hálfu framkvæmdastjórnarinnar og aðildar
ríkja varðandi heilsuvernd manna skulu grundvallast á
varúðarreglunni.
37) Til að tryggja vöruöryggi skal einungis samþykkja
bönnuð efni í snefilmagni ef tæknilega óhjákvæmilegt er
að nota þau í réttum framleiðsluferlum og að því tilskildu
að varan sé örugg.
38) Í bókuninni um vernd og velferð dýra, sem fylgir sem
viðauki við sáttmálann, er kveðið á um að Bandalagið og
aðildarríkin skuli taka fullt tillit til krafna um velferð dýra
við framkvæmd stefnu Bandalagsins, einkum með tilliti
til innri markaðarins.
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39) Með tilskipun ráðsins 86/609/EBE frá 24. nóvember
1986 um samræmingu á ákvæðum í lögum og
stjórnsýslufyrirmælum aðildarríkjanna um verndun
dýra sem notuð eru í tilrauna- og vísindaskyni (1) voru
settar sameiginlegar reglur um notkun tilraunadýra í
Bandalaginu og mælt fyrir um skilyrði fyrir framkvæmd
slíkra tilrauna á yfirráðasvæði aðildarríkjanna. Í
7. gr. þeirrar tilskipunar er m.a. sett fram krafa um að
staðgönguaðferðir (e. alternative methods) komi í stað
tilrauna á dýrum enda liggi þær fyrir og séu vísindalega
fullnægjandi.
40) Hægt er að tryggja öryggi snyrtivara og innihaldsefna
þeirra með því að nota staðgönguaðferðir sem gilda ekki
endilega fyrir alla notkun íðefnanna sem snyrtivörurnar
innihalda. Þess vegna ber að stuðla að því að aðferðir af
því tagi séu notaðar í öllum snyrtivöruiðnaðinum og sjá
til þess að þær verði samþykktar á vettvangi Bandalagsins
þegar öruggt er að slíkar aðferðir tryggi notendum varanna
sambærilega vernd.
41) Nú þegar er hægt að tryggja öryggi fullunninna snyrtivara
á grundvelli vitneskju um öryggi innihaldsefna þeirra.
Því skal mæla fyrir um ákvæði sem banna prófanir á
dýrum með fullunnum snyrtivörum. Með því að setja
viðmiðunarreglur gæti framkvæmdastjórnin gert það
auðveldara, einkum fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki,
að beita bæði prófunaraðferðum og matsaðferðum á
viðeigandi, fyrirliggjandi gögn, þ.m.t. aðferðum með
ályktunum út frá byggingarlega hliðstæðum efnum og
út frá vægi rökstuddra vísbendinga, sem útheimta ekki
notkun dýra við mat á öryggi fullunninna snyrtivara.
42) Smám saman verður unnt að tryggja öryggi innihaldsefna
í snyrtivörum með því að nota staðgönguaðferðir án dýra,
sem Evrópumiðstöð um fullgildingu staðgönguaðferða
(ECVAM) hefur fullgilt á vettvangi Bandalagsins eða
samþykkt sem vísindalega fullgiltar, og með tilhlýðilegu
tilliti til þess hvernig fullgilding þróast innan Efnahagsog framfarastofnunarinnar. Að höfðu samráði við
vísindanefndina um öryggi neytenda, að því er varðar
notkun fullgiltra staðgönguaðferða á sviði snyrtivara,
skal framkvæmdastjórnin þegar í stað birta fullgiltu eða
samþykktu aðferðirnar sem viðurkennt er að megi beita
þegar um innihaldsefni af því tagi er að ræða. Til að
tryggja dýrum sem mesta vernd ber að ákveða eindaga
fyrir innleiðingu endanlegs banns.
43) Framkvæmdastjórnin hefur gert tímaáætlanir yfir eindaga
fram að 11. mars 2009 til að banna setningu snyrtivara
á markað, ef endanleg efnasamsetning þeirra eða
innihaldsefni eða samsetning innihaldsefna hafa verið
prófuð á dýrum, og til að banna sérhverja yfirstandandi
prófun þar sem dýr eru notuð. Þegar um er að ræða prófanir
varðandi eiturhrif við endurtekna skammta, eiturhrif á
æxlun og eiturefnahvörf þykir þó rétt að síðasti eindagi
(1)

Stjtíð. EB L 358, 18.12.1986, bls. 1.
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til að banna setningu snyrtivara, sem eru notaðar í þessum
prófunum, verði 11. mars 2013. Framkvæmdastjórninni
skal vera heimilt að aðlaga tímaáætlanirnar, á grundvelli
árlegra skýrslna, innan áðurnefnds hámarksfrests.
44) Betri samræming hjálpargagna á vettvangi Bandalagsins
stuðlar að aukinni, vísindalegri þekkingu sem er
nauðsynleg fyrir þróun staðgönguaðferða. Þess vegna
er nauðsynlegt að Bandalagið haldi áfram átaki sínu og
efli það og geri nauðsynlegar ráðstafanir til að stuðla að
rannsóknum og þróun staðgönguaðferða án dýra, einkum
innan rammaáætlana sinna um rannsóknir.
45) Hvetja skal ríki utan Bandalagsins til að viðurkenna
staðgönguaðferðir sem eru þróaðar í Bandalaginu.
Til að ná þessu markmiði skulu framkvæmdastjórnin
og aðildarríkin gera allar viðeigandi ráðstafanir til að
greiða fyrir því að Efnahags- og framfarastofnunin
staðfesti slíkar aðferðir. Framkvæmdastjórnin skal
einnig leitast við, innan ramma samstarfssamninga
Evrópusambandsins, að fá viðurkenningu á niðurstöðum
öryggisprófana, sem eru framkvæmdar innan Bandalagins
með staðgönguaðferðum, til að tryggja að útflutningur
snyrtivara, sem hafa verið prófaðar með slíkum aðferðum,
sé ekki hindraður og til að koma í veg fyrir eða aftra því að
þriðju lönd krefjist þess að slíkar prófanir séu endurteknar
með notkun dýra.
46) Gagnsæis er þörf að því er varðar innihaldsefni sem notuð
eru í snyrtivörur. Með því að tilgreina innihaldsefni, sem
eru notuð í snyrtivöru, á umbúðum hennar er unnt að
ná slíku gagnsæi. Ef því verður ekki við komið í reynd
að tilgreina innihaldsefni á umbúðunum skulu slíkar
upplýsingar fylgja með svo að neytandi hafi aðgang að
þeim.
47) Framkvæmdastjórnin skal taka saman skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna (e. glossary of common ingredient
names) til að tryggja samræmi í merkingum og til að
auðveldara sé að sanngreina innihaldsefni snyrtivara.
Þessi skrá skal ekki hugsuð sem takmarkandi skrá yfir
efni sem eru notuð í snyrtivörur.
48) Til að upplýsa neytendur skal tilgreina geymsluþol á
snyrtivörum á nákvæman og auðskiljanlegan hátt. Þar eð
neytendur skulu upplýstir um til hvaða dags snyrtivaran
heldur áfram að þjóna sínu upphaflega hlutverki og
heldur áfram að vera örugg er nauðsynlegt að þekkja
lágmarksgeymsluþol hennar, þ.e. fyrir hvaða dag sé best
að nota vöruna. Þegar lágmarksgeymsluþol er lengra en
30 mánuðir skal upplýsa neytandann um hversu lengi megi
nota snyrtivöruna eftir opnun án þess að það skaði hann.
Þessi krafa gildir þó ekki þegar hugtakið geymsluþol eftir
opnun á ekki við, þ.e.a.s. fyrir einnota vörur, vörur sem
spillast ekki eða vörur sem eru ekki opnaðar.
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49) Vísindanefndin um öryggi neytenda hefur tilgreint allmörg
efni sem eru líkleg til að valda ofnæmisviðbrögðum og
nauðsynlegt verður að takmarka notkun þeirra og/eða
setja tiltekin skilyrði varðandi þau. Til að tryggja að
notendur séu nægilega vel upplýstir skal tilvist þessara
efna getið í skránni yfir innihaldsefni og athygli neytenda
beint að þeim innihaldsefnum. Þær upplýsingar ættu að
bæta greiningu á snertiofnæmi hjá neytendum og gera
þeim kleift að sneiða hjá notkun snyrtivara sem þeir þola
ekki. Íhuga skal aðrar takmarkandi ráðstafanir eins og
bann eða takmörkun á styrk þegar um er að ræða efni sem
líklegt er að valdi ofnæmi hjá umtalsverðum hluta fólks.

50) Við framkvæmd öryggismats á snyrtivöru skal vera unnt
að taka tillit til niðurstaðna úr öðru öryggismati sem hefur
verið unnið á öðrum viðeigandi sviðum. Notkun slíkra
gagna skal rökstudd og réttlætt á tilhlýðilegan hátt.

51) Neytandi skjal njóta verndar gegn villandi fullyrðingum
varðandi verkun og aðra eiginleika snyrtivara. Hér gildir
einkum tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2005/29/EB
frá 11. maí 2005 um óréttmæta viðskiptahætti gagnvart
neytendum á innri markaðnum (1). Framkvæmdastjórnin
skal, í samvinnu við aðildarríkin, skilgreina sameiginlegar
viðmiðanir með tilliti til sértækra fullyrðinga um
snyrtivörur.

52) Hægt á að vera að fullyrða að við þróun snyrtivöru hafi
engar prófanir á dýrum farið fram. Framkvæmdastjórnin
hefur samið viðmiðunarreglur í samráði við aðildarríkin
til að tryggja að sameiginlegum viðmiðunum sé beitt við
notkun fullyrðinga, að fullyrðingar séu túlkaðar á sama
hátt og einkum að slíkar fullyrðingar villi ekki um fyrir
neytendum. Við samningu slíkra viðmiðunarreglna hefur
framkvæmdastjórnin einnig tekið tillit til sjónarmiða
hinna mörgu litlu og meðalstóru fyrirtækja, sem eru
meirihluti þeirra framleiðenda sem gera prófanir án
tilrauna á dýrum, og sjónarmiða viðeigandi frjálsra
félagasamtaka og tillit til þess að notendur þurfa að geta
greint í reynd á milli vara á grundvelli viðmiðana um
prófanir á dýrum.

53) Til viðbótar upplýsingunum í merkingum skulu neytendur
eiga þess kost að óska eftir tilteknum vöruupplýsingum
frá ábyrgðaraðilanum svo að þeir geti tekið upplýsta
ákvörðun varðandi vöruval.
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55) Þessi reglugerð er með fyrirvara um þann möguleika
aðildarríkjanna að setja reglur, í samræmi við lög
Bandalagsins, varðandi tilkynningar til lögbærra yfirvalda
aðildarríkjanna frá fagfólki í heilbrigðisþjónustu eða
neytendum um alvarleg, óæskileg áhrif.
56) Þessi reglugerð er með fyrirvara um þann möguleika
aðildarríkjanna að setja reglur, í samræmi við lög Banda
lagsins, varðandi stofnsetningu rekstraraðila á sviði
snyrtivara.
57) Þegar ekki er farið að ákvæðum þessarar reglugerðar
getur verið þörf á skilvirkri málsmeðferð um töku vara
af markaði og innköllun á vörum. Þessi málsmeðferð skal
byggjast á núverandi reglum Bandalagsins um vörur sem
eru ekki öruggar.
58) Til að fjalla um snyrtivörur, sem geta stefnt heilbrigði
manna í hættu þótt þær samræmist ákvæðum þessarar
reglugerðar, skal taka upp verndarráðstafanameðferð.
59) Framkvæmdastjórnin skal leiðbeina um samræmda túlkun
og beitingu hugtaksins alvarlegrar áhættu svo að auðvelt
verði að samræma framkvæmd þessarar reglugerðar.
60) Í samræmi við meginreglurnar um góðar stjórnsýsluvenjur
skal hver ákvörðun, sem lögbært yfirvaldi tekur varðandi
markaðseftirlit, rökstudd á tilhlýðilegan hátt.
61) Til að tryggja skilvirkt eftirlit með markaðnum er öflug
samvinna á sviði stjórnsýslu á milli lögbærra yfirvalda
nauðsynleg. Þetta varðar einkum gagnkvæma aðstoð við
sannprófun vöruupplýsingaskjala sem eru varðveitt í öðru
aðildarríki.
62) Vísindanefndin um öryggi neytenda, sem er óháð
áhættumatsstofnun, skal aðstoða framkvæmdastjórnina.
63) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari
reglugerð skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni
er falið (2).

54) Skilvirkt markaðseftirlit er nauðsynlegt til að tryggja að
ákvæði þessarar reglugerðar séu virt. Í þessu skyni skal
tilkynna óæskileg áhrif og lögbær yfirvöld skulu eiga
þess kost að óska eftir skrá hjá ábyrgðaraðilanum yfir
snyrtivörur sem innihalda efni sem hafa vakið alvarlegar
efasemdir með tilliti til öryggis.

64) Framkvæmdastjórninni skal einkum falið umboð til að
laga viðaukana við þessa reglugerð að tækniframförum.
Þar eð þessar ráðstafanir eru almenns eðlis og þeim er ætlað
að breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar skulu
þær samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferðina
með grannskoðun sem kveðið er á um í 5. gr. a í ákvörðun
1999/468/EB.

( 1)

(2)

Stjtíð. ESB L 149,11.6.2005, bls. 22.

Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.
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65) Ef málefnið er svo brýnt að ekki reynist unnt að standa við
hefðbundinn frest í tengslum við reglunefndarmeðferð
með grannskoðun skal framkvæmdastjórnin geta beitt
flýtimeðferðinni, sem kveðið er á um í 6. mgr. 5. gr.
a í ákvörðun 1999/468/EB, við samþykkt tiltekinna
ráðstafana varðandi efni, sem eru krabbameinsvaldandi,
stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun, og nanóefni og
varðandi hugsanlega áhættu fyrir heilbrigði manna.
66) Aðildarríkin skulu mæla fyrir um ákvæði um viðurlög við
brotum á ákvæðum þessarar reglugerðar og sjá til þess að
þeim sé framfylgt. Þessi viðurlög skulu vera skilvirk, í
réttu hlutfalli við brot og letjandi.
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1. KAFLI
GILDISSVIÐ, SKILGREININGAR
1. gr.
Gildissvið og markmið
Í þessari reglugerð eru settar reglur, sem hver snyrtivara, sem
er boðin fram á markaði, skal uppfylla, til að tryggja starfsemi
innri markaðarins og öfluga heilsuvernd manna.
2. gr.
Skilgreiningar

67) Rekstraraðilar sem og aðildarríkin og framkvæmdastjórnin
þurfa fullnægjandi tíma til að laga sig að breytingum sem
eru teknar upp með þessari reglugerð. Því er rétt að veita
fullnægjandi umbreytingartímabil fyrir þessa aðlögun. Til
að tryggja snurðulausa umbreytingu skal rekstraraðilum
þó heimilt að setja snyrtivörur á markað fyrir lok þessa
umbreytingartímabils ef þær eru í samræmi við ákvæði
þessarar reglugerðar.
68) Til að auka öryggi snyrtivara og styrkja markaðseftirlit
skulu snyrtivörur, sem eru settar á markað eftir
gildistökudag þessarar reglugerðar, vera í samræmi
við skyldur samkvæmt henni varðandi öryggismat,
vöruupplýsingaskjalið og tilkynningu jafnvel þótt
svipaðar skyldur hafi þegar verið uppfylltar samkvæmt
tilskipun 76/768/EBE.
69) Tilskipun 76/768/EBE ber að fella úr gildi. Til að tryggja
viðeigandi læknismeðferð ef upp koma vandamál og til
að tryggja markaðseftirlit skulu lögbær yfirvöld varðveita
upplýsingar, sem þeim berast skv. 3. mgr. 7. gr. og 4.
mgr. 7. gr. a í tilskipun 76/768/EBE varðandi snyrtivörur,
í tiltekinn tíma og upplýsingar, sem ábyrgðaraðili
varðveitir, skulu vera aðgengilegar í jafnlangan tíma.
70) Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á skuldbindingar
aðildarríkjanna varðandi fresti þeirra til að lögleiða
tilskipanirnar sem eru tilgreindar í B-hluta IX. viðauka.
71) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði
þessarar reglugerðar, þ.e. að koma á innri markaði og
öflugri heilsuvernd manna með því að sjá til þess að
snyrtivörur uppfylli kröfurnar, sem mælt er fyrir um í
þessari reglugerð, og því markmiði verður betur náð á
vettvangi Bandalagsins vegna umfangs aðgerðarinnar er
Bandalaginu heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi
við nálægðarregluna eins og kveðið er á um í 5. gr.
sáttmálans. Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún
er sett fram í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn
krefur í þessari reglugerð til að ná þessu markmiði.
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. Í þessari reglugerð er merking eftirfarandi hugtaka sem
hér segir:
a) „snyrtivara“: efni eða blanda sem ætlað er að komast í
snertingu við ytri hluta mannslíkamans (húð, hár á höfði
og annað líkamshár, neglur, varir og ytri kynfæri) eða við
tennur og slímhúð í munni, eingöngu eða einkum í því
skyni að hreinsa þessa líkamshluta, veita þeim ilm, breyta
útliti þeirra, vernda þá og halda þeim í góðu ástandi eða til
að bæta líkamslykt,
b) „efni“: frumefni og efnasambönd þess, náttúruleg eða
unnin með framleiðsluferlum, þ.m.t. öll aukefni, sem
eru nauðsynleg til að viðhalda stöðugleika þess, og öll
óhreinindi, sem stafa frá vinnslunni, en þó ekki leysiefni
sem skilja má frá án þess að það hafi áhrif á stöðuleika
efnisins eða breyti samsetningu þess,
c) „blanda“: blanda eða lausn tveggja eða fleiri efna,
d) „framleiðandi“: einstaklingur eða lögaðili sem framleiðir
snyrtivöru eða lætur framleiða eða hanna slíka vöru og setur
snyrtivöruna á markað undir sínu nafni eða vörumerki,
e) „dreifingaraðili“:
einstaklingur
eða
lögaðili
í
aðfangakeðjunni, annar en framleiðandi eða innflytjandi,
sem býður snyrtivöru fram á markaði,
f) „endanlegur notandi“: annaðhvort neytandi eða fagmaður
sem notar snyrtivöruna,
g) „að bjóða fram á markaði“: öll afhending snyrtivöru til
dreifingar, neyslu eða notkunar á markaði Bandalagsins á
meðan á viðskiptastarfsemi stendur, hvort sem það er gegn
greiðslu eða án endurgjalds,
h) „setning á markað“: það að bjóða tiltekna snyrtivöru fram í
fyrsta sinn á markaði Bandalagsins,
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i) „innflytjandi“: einstaklingur eða lögaðili með staðfestu
innan Bandalagsins sem setur vöru frá þriðja landi á
markað Bandalagsins,

2. Að því er varðar a-lið 1. mgr. telst efni eða blanda, sem
er ætluð til inntöku, innöndunar, inndælingar eða ígræðslu í
mannslíkamann, ekki til snyrtivara.

j) „samhæfður staðall“: staðall sem ein af evrópsku
staðlastofnununum, sem tilgreindar eru í I. viðauka við
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/34/EB frá 22. júní
1998 sem setur reglur um tilhögun upplýsingaskipta vegna
tæknilegra staðla og reglugerða sem og reglna um þjónustu
í upplýsingasamfélaginu (1), hefur tekið upp á grundvelli
beiðni frá framkvæmdastjórninni í samræmi við 6. gr.
þeirrar tilskipunar,

3. Með tilliti til hinna ýmsu skilgreininga á nanóefnum, sem
ýmsar stofnanir hafa birt, og til stöðugrar þróunar í tækni og
vísindum á sviði nanótækni skal framkvæmdastjórnin laga k-lið
1. mgr. að framförum í tækni og vísindum og að skilgreiningum
sem síðar verða samþykktar á alþjóðavettvangi. Þessi ráðstöfun,
sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar,
skal samþykkt í samræmi við reglunefndarmeðferðina með
grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 32. gr.

k) „nanóefni“: óleysanlegt eða lífvaranlegt efni sem er
framleitt af ásettu ráði og hefur eitt eða fleiri ytri mál, eða
innri byggingu, á stærðarbilinu 1 til 100 mm.

II. KAFLI
ÖRYGGI, ÁBYRGÐ, FRJÁLSIR VÖRUFLUTNINGAR

l) „rotvarnarefni“: efni sem eru eingöngu eða aðallega ætluð
til að koma í veg fyrir vöxt örvera í snyrtivörunni,
m) „litgjafi“: efni sem eru eingöngu eða aðallega ætluð til að
lita snyrtivöruna, allan líkamann eða tiltekna hluta hans
með því að gleypa eða endurvarpa sýnilegu ljósi en einnig
skulu forefni oxandi litgjafa fyrir hár teljast litgjafar,

3. gr.
Öryggi.
Snyrtivara, sem er boðin fram á markaði, skal vera örugg
fyrir heilbrigði manna við eðlileg eða sæmilega fyrirsjáanleg
notkunarskilyrði, einkum með tilliti til eftirfarandi:

n) „útblámasíur“: efni sem eru eingöngu eða aðallega ætluð
til að verja húðina fyrir útfjólublárri geislun með því að
gleypa, endurvarpa eða dreifa útfjólublárri geislun,

a) söluumbúnaðar, þ.m.t. samræmi við tilskipun 87/357/EBE,

o) „óæskileg áhrif“: aukaverkun á heilsu manna sem tengist
eðlilegri eða sæmilega fyrirsjáanlegri notkun snyrtivöru,

c) leiðbeininga um notkun og förgun,

p) „alvarleg óæskileg áhrif“: óæskileg áhrif sem hafa í för
með sér tímabundna eða varanlega skerðingu á starfrænni
getu, tímabundna eða varanlega fötlun, sjúkrahússinnlögn,
meðfædd frávik eða bráða lífshættu eða dauða,
q) „það að taka af markaði“: hver sú ráðstöfun sem miðar að
því að koma í veg fyrir að snyrtivara í aðfangakeðjunni
verði boðin fram á markaði,

b) merkinga,

d) allra annarra vísbendinga eða upplýsinga frá ábyrgðar
aðilanum sem er skilgreindur í 4. gr.
Notkun viðvarana veitir einstaklingum, sem eru skilgreindir í
2. og 4. gr., ekki undanþágu frá því að uppfylla aðrar kröfur
sem mælt er fyrir um í þessari reglugerð.

4. gr.
Ábyrgðaraðili

r) „innköllun“: hver sú ráðstöfun sem miðar að því að
snyrtivöru, sem hefur þegar verið boðin endanlegum
notenda, sé skilað til baka,
s) „rammasamsetning“: samsetning sem er gefin upp sem
flokkar eða hlutverk innihaldsefna og hámarksstyrkur þeirra
í snyrtivörunni en viðeigandi megindlegar eða eigindlegar
upplýsingar ef snyrtivaran fellur ekki, eða aðeins að hluta
til, undir slíka samsetningu. Framkvæmdastjórnin skal
gefa ábendingar um gerð rammasamsetninga og laga þær
reglulega að framförum í tækni og vísindum.
( 1)

Stjtíð. EB L 204, 21.7.1998, bls. 37.

1. Einungis er heimilt að setja snyrtivörur á markað hafi
lögaðili eða einstaklingur innan Bandalagsins verið tilnefndur
sem „ábyrgðaraðili“ fyrir þær.
2. Ábyrgðaraðilinn skal sjá til þess, fyrir hverja snyrtivöru
sem sett er á markað, að viðeigandi skyldur, sem eru settar fram
í þessari reglugerð, séu uppfylltar.
3. Þegar um er að ræða snyrtivöru, sem er framleidd innan
Bandalagsins en er síðan ekki flutt út úr Bandalaginu og
aftur inn til þess, skal framleiðandinn með staðfestu innan
Bandalagsins vera ábyrgðaraðilinn.
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Framleiðandinn getur tilnefnt, með skriflegu umboði, aðila
með staðfestu innan Bandalagsins sem ábyrgðaraðila og skal sá
aðili samþykkja það skriflega.

upplýsingar og skjöl, sem nauðsynleg eru til að sýna fram
á samræmi tiltekinna þátta vörunnar, á tungumáli sem það
yfirvald hefur á valdi sínu.

4. Þegar um er að ræða snyrtivöru sem er framleidd innan
Bandalagsins en er síðan ekki flutt út úr Bandalaginu og
aftur inn til þess og framleiðandinn er með staðfestu utan
Bandalagsins skal hann tilnefna, með skriflegu umboði, aðila
með staðfestu innan Bandalagsins sem ábyrgðaraðila og skal sá
aðili samþykkja það skriflega.

6. gr.

5. Þegar um er að ræða innflutta snyrtivöru skal hver
innflytjandi vera ábyrgðaraðili fyrir þá tilteknu snyrtivöru sem
hann setur á markað.
Innflytjandinn getur tilnefnt, með skriflegu umboði, aðila með
staðfestu innan Bandalagsins sem ábyrgðaraðila og skal sá aðili
samþykkja það skriflega.
6. Dreifingaraðilinn skal vera ábyrgðaraðili fyrir því hvar
hann setur snyrtivöru á markað undir sínu nafni eða vörumerki
eða breytir vöru, sem hefur þegar verið sett á markað, á þann
hátt sem getur haft áhrif á það hvort varan uppfylli viðeigandi
kröfur.
Þýðing á upplýsingum varðandi snyrtivöru, sem þegar hefur
verið sett á markað, telst ekki slík breyting á þeirri vöru sem
hefur áhrif á það hvort varan uppfylli viðeigandi kröfur í
þessari reglugerð.
5. gr.
Skyldur ábyrgðaraðila
1. Ábyrgðaraðilar skulu sjá til þess að farið sé að ákvæðum
3., 8., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16., 17. og 18. gr., 19. gr. (1.,
2. og 5. mgr.) sem og 20., 21., 23. og 24. gr.
2. Ábyrgðaraðilar, sem telja eða hafa ástæðu til að ætla að
snyrtivara, sem þeir hafa sett á markað, sé ekki í samræmi við
þessa reglugerð, skulu tafarlaust gera þær ráðstafanir til úrbóta,
sem eru nauðsynlegar til að færa vöruna til samræmis við
reglugerðina, taka hana af markaði eða innkalla hana, eins og
við á.
Skapi snyrtivaran áhættu að því er varðar heilbrigði manna
skulu ábyrgðaraðilar enn fremur tafarlaust tilkynna um það
til lögbærra landsyfirvalda aðildarríkjanna, þar sem þeir buðu
vöruna fram, og aðildarríkisins þar sem auðvelt er að nálgast
vöruupplýsingaskjalið, einkum um tilvik þar sem ekki er farið
að ákvæðum og um allar ráðstafanir sem gerðar eru til úrbóta.
3. Ábyrgðaraðilar skulu hafa samvinnu við þessi yfirvöld,
að beiðni þeirra síðarnefndu, um allar aðgerðir til að útiloka
áhættu sem stafar af snyrtivörum sem þeir hafa boðið fram á
markaði. Einkum skulu ábyrgðaraðilar, á grundvelli rökstuddrar
beiðni frá lögbæru landsyfirvaldi, afhenda yfirvaldinu allar

Skyldur dreifingaraðila
1. Þegar dreifingaraðilar bjóða snyrtivöru fram á markaði
innan ramma starfsemi sinnar skulu þeir gæta þess á
tilhlýðilegan hátt að snyrtivaran sé í samræmi við gildandi
kröfur.
2. Áður en dreifingaraðilar bjóða snyrtivöru fram á markaði
skulu þeir ganga úr skugga um:
— að merkingarupplýsingarnar, sem kveðið er á um í a-, e- og
g-lið 1. mgr. 19. gr. og 3. og 4. mgr. 19. gr., séu fyrir hendi,
— að tungumálakröfurnar, sem kveðið er á um í 5. mgr. 19.
gr., séu uppfylltar,
— að tilgreindur dagur lágmarksgeymsluþols skv. 1. mgr. 19.
gr. sé ekki liðinn.
3.

Ef dreifingaraðilar telja eða hafa ástæðu til að ætla:

— að snyrtivara uppfylli ekki kröfurnar sem mælt er fyrir
um í þessari reglugerð skulu þeir ekki bjóða vöruna fram
á markaði fyrr en hún hefur verið færð til samræmis við
gildandi kröfur,
— að snyrtivara, sem þeir hafa boðið fram á markaði, sé ekki í
samræmi við þessa reglugerð skulu þeir fullvissa sig um að
gerðar séu þær ráðstafanir til úrbóta, sem eru nauðsynlegar
til að færa vörunar til samræmis við reglugerðina, taka hana
af markaði eða innkalla hana, eins og við á.
Skapi snyrtivaran áhættu fyrir heilbrigði manna skulu
dreifingaraðilar enn fremur tafarlaust tilkynna um það til
ábyrgðaraðilans og lögbærra landsyfirvalda aðildarríkjanna þar
sem þeir buðu vöruna fram, einkum um tilvik þar sem ekki er
farið að ákvæðum og um allar ráðstafanir sem gerðar eru til
úrbóta.
4. Dreifingaraðilar skulu sjá til þess að á meðan tiltekin vara
er á þeirra ábyrgð tefli geymslu- eða flutningsskilyrði ekki í
tvísýnu samræmi hennar við kröfurnar sem settar eru fram í
þessari reglugerð.
5. Dreifingaraðilar skulu hafa samvinnu við lögbær yfirvöld,
að beiðni þeirra síðarnefndu, um allar aðgerðir til að útiloka
áhættu sem stafar af vörum sem þeir hafa boðið fram á markaði.
Einkum skulu dreifingaraðilar, á grundvelli rökstuddrar
beiðni frá lögbæru landsyfirvaldi, afhenda yfirvaldinu allar
upplýsingar og skjöl, sem nauðsynleg eru til að sýna fram á
samræmi vörunnar við kröfur skv. 2. mgr., á tungumáli sem það
yfirvald hefur á valdi sínu.
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7. gr.
Tilgreining innan aðfangakeðjunnar
Að beiðni lögbærs yfirvalds:
— skulu ábyrgðaraðilar tilgreina dreifingaraðilana sem þeir
afhenda snyrtivöruna,
— skal dreifingaraðilinn tilgreina dreifingaraðilann eða
ábyrgðaraðilann sem afhenti honum snyrtivöruna og
dreifingaraðilana sem hann afhenti snyrtivöruna.
Þessi skylda gildir í þrjú ár frá þeim degi þegar framleiðslulota
snyrtivörunnar var boðin dreifingaraðilanum.
8. gr.
Góðir framleiðsluhættir
1. Framleiðsla snyrtivara skal vera í samræmi við góða
framleiðsluhætti í því skyni að tryggja að markmiðin skv. 1. gr.
náist.
2. Gengið skal út frá að snyrtivara sé framleidd í samræmi
við góða framleiðsluhætti ef hún er í samræmi við viðeigandi
samhæfða staðla og tilvísanir í staðlana hafa verið birtar í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
9. gr.
Frjáls flutningur
Aðildarríkin skulu ekki, með skírskotun til krafna sem mælt
er fyrir um í þessari reglugerð, synja þess að snyrtivörur séu
boðnar fram á markaði né banna það eða takmarka.
III. KAFLI
ÖRYGGISMAT, VÖRUUPPLÝSINGASKJAL,
TILKYNNING
10. gr.
Öryggismat
1. Til að sýna fram á að snyrtivara sé í samræmi við ákvæði
3. gr. skal ábyrgðaraðilinn sjá til þess, áður en snyrtivaran er
sett á markað, að hún hafi verið öryggismetin á grundvelli
viðeigandi upplýsinga og að búin sé til öryggisskýrsla um
snyrtivöruna í samræmi við I. viðauka.

28.3.2013

b) að í öryggismatinu sé notuð viðeigandi aðferð með
vægi rökstuddra vísbendinga til að rýna gögn frá öllum
fyrirliggjandi heimildum,
c) að öryggisskýrslunni um snyrtivöruna sé haldið uppfærðri
með tilliti til viðbótarupplýsinga sem skipta máli og koma
fram eftir að varan er sett á markað.
Fyrsta undirgrein gildir einnig um snyrtivörur sem hafa verið
tilkynntar samkvæmt tilskipun 76/768/EBE.
Framkvæmdastjórnin skal samþykkja viðeigandi viðmiðunar
reglur, í náinni samvinnu við alla hagsmunaaðila, til að
gera fyrirtækjum, einkum litlum og meðalstórum, kleift
að verða við kröfunum sem mælt er fyrir um í I. viðauka.
Þessar viðmiðunarreglur skulu samþykktar í samræmi við
reglunefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 32. gr.
2. Öryggismatið fyrir snyrtivöru, sem sett er fram í B-hluta
I. viðauka, skal vera í höndum aðila sem getur framvísað
prófskírteini eða öðrum vitnisburði um formlega menntun og
hæfi sem veittur er að loknu bóklegu og verklegu háskólanámi
í lyfjafræði, eiturefnafræði, læknisfræði eða sambærilegu
fagi eða öðru námi sem jafngildir því að mati viðkomandi
aðildarríkis.
3. Óklíniskar öryggisrannsóknir, sem um getur í öryggismati
skv. 1. mgr. og voru gerðar eftir 30. júní 1988 til að meta öryggi
snyrtivöru, skulu vera í samræmi við löggjöf Bandalagsins
varðandi meginreglurnar um góðar starfsvenjur við rannsóknir,
sem voru í gildi þegar rannsóknin fór fram, eða við aðra
alþjóðlega staðla sem framkvæmdastjórnin eða Efnastofnun
Evrópu viðurkenna sem jafngilda.
11. gr.
VÖRUUPPLÝSINGASKJAL
1. Þegar snyrtivara er sett á markað skal ábyrgðaraðilinn
halda vöruupplýsingaskjal um hana. Vöruupplýsingaskjalið
skal varðveitt í tíu ár frá þeim degi þegar síðasta framleiðslulota
snyrtivörunnar er sett á markað.
2. Vöruupplýsingaskjalið skal innihalda eftirfarandi
upplýsingar og gögn sem skulu uppfærð eftir þörfum:
a) lýsingu á snyrtivörunni sem gerir kleift að tengja
vöruupplýsingaskjalið með skýrum hætti við snyrtivöruna,

Ábyrgðaraðilinn skal sjá til þess:

b) öryggisskýrsluna um snyrtivöruna sem um getur í 1. mgr.
10. gr.,

a) að í öryggismatinu sé tekið tillit til fyrirhugaðrar notkunar
snyrtivörunnar og þeirra altæku váhrifa sem búist er við frá
einstökum innihaldsefnum í endanlegri samsetningu,

c) lýsingu á framleiðsluaðferðinni og yfirlýsingu um
að snyrtivaran sé framleidd í samræmi við góða
framleiðsluhætti sem um getur í 8. gr.,
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d) sönnun á fullyrtum áhrifum snyrtivörunnar ef grundvöllur
er fyrir því með tilliti til eðlis og áhrifa hennar,
e) gögn um allar prófanir á dýrum sem framleiðandi,
fulltrúar hans eða birgjar framkvæma í tengslum við þróun
snyrtivörunnar, eða öryggismat á henni eða innihaldsefnum
hennar, þ.m.t. allar prófanir á dýrum sem eru gerðar til að
uppfylla kröfur samkvæmt lögum eða reglum þriðju landa.
3. Ábyrgðaraðili skal sjá til þess að lögbær yfirvöld
aðildarríkisins, þar sem vöruupplýsingaskjalið er varðveitt, hafi
greiðan aðgang að henni, annaðhvort í rafrænu formi eða öðru
formi, á heimilisfangi hans sem er tilgreint á merkimiðanum.
Upplýsingarnar, sem koma fram í vöruupplýsingaskjalinu, skulu
vera tiltækar á tungumáli sem lögbær yfirvöld aðildarríkisins
hafa á valdi sínu.
4. Kröfur, sem mælt er fyrir um í 1.–3. mgr. þessarar
greinar, gilda einnig fyrir snyrtivörur sem hafa verið tilkynntar
samkvæmt tilskipun 76/768/EBE.
12. gr.
Sýnataka og greining
1. Sýnataka og greining snyrtivara skal fara fram með
áreiðanlegum og samanburðarnákvæmum hætti.
2. Liggi viðeigandi löggjöf Bandalagsins ekki fyrir
skal gengið út frá áreiðanleika og samanburðarnákvæmni
ef aðferðin, sem er notuð, er í samræmi við viðeigandi,
samhæfða staðla og tilvísanir til staðlanna hafa verið birtar í
Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
13. gr.
Tilkynning
1. Áður en snyrtivaran er sett á markað skal ábyrgðaraðilinn
senda framkvæmdastjórninni upplýsingar um eftirfarandi með
rafrænum hætti:
a) flokk snyrtivörunnar og heiti hennar eða heitin svo hægt sé
að sanngreina hana sérstaklega,
b) nafn og heimilisfang ábyrgðaraðilans þar sem veittur er
greiður aðgangur að vöruupplýsingaskjalinu.
c) upprunaland ef um er að ræða innflutning,
d) aðildarríkið þar sem setja á snyrtivöruna á markað,
e) samskiptaupplýsingar um einstakling sem hægt er að hafa
samband við ef nauðsyn krefur,
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f) tilvist efna í formi nanóefna og:
i.

auðkenningu þeirra, þ.m.t. efnaheiti (IUPAC-heiti
(IUPAC: Alþjóðasamtök um hreina og hagnýta
efnafræði)) og aðrar lýsingar sem eru tilgreindar í 2. lið
inngangsorða II.–VI. viðauka við þessa reglugerð.

ii. sæmilega fyrirsjáanleg váhrifaskilyrði,
g) heiti og CAS-númer (númer samkvæmt Upplýsingaþjónustu
um íðefni) eða EB-númer efna sem eru flokkuð í undirflokk
1A eða 1B sem krabbameinsvaldandi eða stökkbreytandi
eða sem efni sem hafa eiturhrif á æxlun í 3. hluta VI.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008,
h) rammasamsetninguna sem gerir kleift að veita skjóta og
viðeigandi læknismeðferð ef upp koma vandamál.
Fyrsta undirgrein gildir einnig um snyrtivörur sem hafa verið
tilkynntar samkvæmt tilskipun 76/768/EBE.
2. Þegar snyrtivara er sett á markað skal ábyrgðaraðili
tilkynna framkvæmdastjórninni um upprunalegu merkingarnar
og senda ljósmynd af tilheyrandi umbúðum ef textinn er
sæmilega læsilegur.
3. Frá og með 11. júlí 2013 gildir að hver dreifingaraðili,
sem býður fram snyrtivöru á markaði í aðildarríki sem hefur
þegar verið sett á markað í öðru aðildarríki og þýðir, að eigin
frumkvæði, einhvern hluta af merkingum þeirrar vöru í því skyni
að fara að innlendum lögum, skal senda framkvæmdastjórninni
upplýsingar um eftirfarandi með rafrænum hætti:
a) flokk snyrtivörunnar, heiti hennar í sendingaraðildarríkinu
og heiti hennar í aðildarríkinu, þar sem hún er boðin fram á
markaði, svo unnt sé að sanngreina hana sérstaklega,
b) aðildarríkið þar sem snyrtivaran er boðin fram á markaði,
c) nafn og heimilisfang,
d) nafn og heimilisfang ábyrgðaraðilans þar sem veittur er
greiður aðgangur að vöruupplýsingaskjalinu.
4. Sé snyrtivara sett á markað fyrir 11. júlí 2013 en verði
frá þeim degi ekki lengur sett á markað skal dreifingaraðilinn,
sem flytur þá vöru til aðildarríkis eftir þann dag, tilkynna
ábyrgðaraðilanum um eftirfarandi:
a) flokk snyrtivörunnar, heiti hennar í sendingaraðildarríkinu
og heiti hennar í aðildarríkinu, þar sem hún er boðin fram á
markaði, svo unnt sé að sanngreina hana sérstaklega,
b) aðildarríkið þar sem snyrtivaran er boðin fram á markaði,
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c) litgjafa:

c) nafn og heimilisfang.
Ábyrgðaraðilinn skal, á grundvelli þessara upplýsinga, senda
framkvæmdastjórninni upplýsingarnar, sem um getur í 1. mgr.
þessarar greinar, með rafrænum hætti ef tilkynningar skv. 3.
mgr. 7. gr. og 4. mgr. 7. gr. a í tilskipun 76/768/EBE hafa ekki
verið sendar í aðildarríkinu þar sem snyrtivaran er boðin fram.
5. Framkvæmdastjórnin skal án tafar gera upplýsingarnar,
sem um getur í a- til g-lið 1. mgr. og í 2. og 3. mgr., tiltækar
öllum lögbærum yfirvöldum með rafrænum hætti.
Lögbærum yfirvöldum er einungis heimilt að nota þessar
upplýsingar fyrir markaðseftirlit, markaðsgreiningu, mat og
upplýsingar til neytenda innan ramma 25., 26. og 27. gr.
6. Framkvæmdastjórnin skal án tafar gera upplýsingarnar,
sem um getur í 1., 2. og 3. mgr., tiltækar eitrunarmiðstöðvum
eða sambærilegum stofnunum með rafrænum hætti þar sem
aðildarríki hafa komið á fót slíkum miðstöðvum eða stofnunum.
Þeim stofnunum er einungis heimilt að nota þessar upplýsingar
í þeim tilgangi að veita læknismeðferð.
7. Verði breyting á upplýsingum, sem settar eru fram í 1., 3.
og 4. mgr., skal ábyrgðaraðili eða dreifingaraðili uppfæra þær
án tafar.
8. Framkvæmdastjórninni er heimilt, með hliðsjón af fram
förum í tækni og vísindum og sértækum þörfum í tengslum
við markaðseftirlit, að breyta 1.-7. mgr. með því að bæta við
kröfum.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum
þessarar reglugerðar, skulu samþykktar í samræmi við reglu
nefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. mgr.
32. gr.
IV. KAFLI
TAKMARKANIR VEGNA TILTEKINNA EFNA
14. gr.
Takmarkanir vegna efna sem eru skráð í viðaukunum
1. Með fyrirvara um 3. gr. skulu snyrtivörur ekki innihalda
nein eftirfarandi efna:
a) bönnuð efni
— bönnuð efni sem eru skráð í II. viðauka,
b) efni sem eru háð takmörkunum
— efni sem eru háð takmörkunum og eru ekki notuð í
samræmi við takmarkanirnar sem mælt er fyrir um í III.
viðauka,

i) litgjafa, aðra en þá sem eru skráðir í IV. viðauka, og
litgjafa sem eru skráðir þar en ekki notaðir í samræmi
við skilyrðin sem mælt er fyrir um í þeim viðauka, að
undanskildum hárlitunarefnum sem um getur í 2. mgr.,
ii. með fyrirvara um b-lið, i. lið d-liðar og i. lið e-liðar:
efni sem eru skráð í IV. viðauka en eru ekki ætluð til
notkunar sem litgjafar og eru ekki notuð í samræmi við
skilyrðin sem mælt er fyrir um í þeim viðauka,
d) rotvarnarefni:
i.

rotvarnarefni, önnur en þau sem eru skráð í V. viðauka,
og rotvarnarefni sem eru skráð þar en ekki notuð í
samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í þeim
viðauka,

ii. með fyrirvara um b-lið, i. lið c-liðar og i. lið e-liðar:
efni sem eru skráð í V. viðauka en eru ekki ætluð
til notkunar sem rotvarnarefni og eru ekki notuð í
samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í þeim
viðauka,
e) útblámasíur:
i.

útblámasíur, aðrar en þær sem eru skráðar í VI. viðauka,
og útblámasíur sem eru skráðar þar en ekki notaðar
í samræmi við skilyrðin sem mælt er fyrir um í þeim
viðauka,

ii. með fyrirvara um b-lið, i. lið c-liðar og i. lið d-liðar:
efni sem eru skráð í VI. viðauka en eru ekki ætluð til
notkunar sem útblámasíur og eru ekki notuð í samræmi
við skilyrðin sem mælt er fyrir um í þeim viðauka,
2. Með fyrirvara um ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar
um að rýmka gildissvið IV. viðauka til að ná yfir hárlitunarvörur
skulu slíkar vörur ekki innihalda litgjafa til að lita hárið, aðra en
þá sem eru skráðir í IV. viðauka, og litgjafa til að lita hárið sem
eru skráðir þar en ekki notaðir í samræmi við skilyrði sem mælt
er fyrir um í þeim viðauka.
Sú ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar, sem um getur í fyrstu
undirgrein og er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar
reglugerðar, skal samþykkt í samræmi við reglunefndar
meðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 32. gr.
15. gr.
Efni sem eru flokkuð sem krabbameinsvaldandi,
stökkbreytandi eða sem efni sem hafa eiturhrif á æxlun
1. Banna skal að nota efni í snyrtivörur sem eru flokkuð
í 2. undirflokk sem efni sem eru krabbameinsvaldandi,
stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun skv. 3. hluta VI.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008. Þó má nota efni,
sem flokkast í 2. undirflokk, í snyrtivörur ef vísindanefndin um
öryggi neytenda hefur metið efnið og úrskurðað það öruggt til
notkunar í snyrtivörur. Í því skyni skal framkvæmdastjórnin
samþykkja nauðsynlegar ráðstafanir í samræmi við reglu
nefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. mgr.
32. gr.
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2. Banna skal að nota efni í snyrtivörur sem eru flokkuð í
undirflokk 1A eða 1B sem efni sem eru krabbameinsvaldandi,
stökkbreytandi eða hafa eiturhrif á æxlun skv. 3. hluta VI.
viðauka við reglugerð (EB) nr. 1272/2008.
Í undantekningartilvikum er þó heimilt að nota slík efni í
snyrtivörur, þó að þau hafi verið flokkuð í undirflokk 1A eða
1B sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða
hafa eiturhrif á æxlun skv. 3. hluta VI. viðauka við reglugerð
(EB) nr. 1272/2008, svo fremi að öll eftirfarandi skilyrði séu
uppfyllt:
a) þau eru í samræmi við kröfur um öryggi matvæla eins
og þær eru skilgreindar í reglugerð Evrópuþingsins og
ráðsins (EB) nr. 178/2002 frá 28. janúar 2002 um almennar
meginreglur og kröfur samkvæmt lögum um matvæli,
um stofnun Matvælaöryggisstofnunar Evrópu og um
málsmeðferð vegna öryggis matvæla(1).
b) í greiningu á valkostum kemur fram að engin heppileg
staðgönguefni standa til boða,
c) umsóknin varðar tiltekna notkun vöruflokksins með
þekktum váhrifum og
d) vísindanefndin um öryggi neytenda hefur metið efnin og
úrskurðað þau örugg til notkunar í snyrtivörur, einkum að
því er varðar váhrif frá þessum vörum og með hliðsjón af
heildarváhrifum frá öðrum uppsprettum, einkum með tilliti
til viðkvæmra þjóðfélagshópa.

Nr. 20/535

Evrópu, Matvælaöryggisstofnun Evrópu og aðra hlutaðeigandi
hagsmunaaðila á grundvelli bestu viðeigandi starfsvenja, eftir
því sem við á.
4. Þegar viðmiðanir Bandalagsins eða alþjóðlega sam
þykktar viðmiðanir til að unnt sé að sanngreina efni með
innkirtlatruflandi eiginleika liggja fyrir, eða eigi síðar en 11.
janúar 2015, skal framkvæmdastjórnin endurskoða þessa
reglugerð með tilliti til efna með innkirtlatruflandi eiginleika.

16. gr.
Nanóefni
1. Tryggja skal öfluga heilsuvernd manna fyrir hverja
snyrtivöru sem inniheldur nanóefni.
2. Ákvæði þessarar greinar gilda ekki um nanóefni sem eru
notuð sem litgjafar, útblámasíur eða rotvarnarefni sem heyra
undir reglur skv. 14. gr. nema það sé tilgreint sérstaklega.
3. Til viðbótar tilkynningu skv. 13. gr. skal ábyrgðaraðili
tilkynna framkvæmdastjórninni með rafrænum hætti um
snyrtivörur, sem innihalda nanóefni, sex mánuðum fyrir
setningu þeirra á markað nema sami ábyrgðaraðili hafi þegar
sett þær á markað fyrir 11. janúar 2013.

Í samræmi við 3. gr. þessarar reglugerðar skal vera til sérstök
merking til að koma í veg fyrir rangnotkun snyrtivörunnar,
að teknu tilliti til hugsanlegrar áhættu í tengslum við tilvist
hættulegra efna og váhrifaleiðir.

Í síðara tilvikinu skal ábyrgðaraðili tilkynna framkvæmda
stjórninni með rafrænum hætti, milli 11. janúar 2013 og 11.
júlí 2013, um snyrtivörur sem innihalda nanóefni og hafa verið
settar á markað, til viðbótar tilkynningunni í 13. gr.

Til að koma ákvæðum þessarar málsgreinar í framkvæmd skal
framkvæmdastjórnin breyta viðaukunum við þessa reglugerð í
samræmi við reglunefndarmeðferðina með grannskoðun, sem
um getur í 3. mgr. 32. gr. þessarar reglugerðar, innan 15 mánaða
frá því að viðkomandi efni eru færð á skrá í 3. hluta VI. viðauka
við reglugerð (EB) nr. 1272/2008.

Fyrsta og önnur undirgrein gilda ekki um snyrtivörur sem
innihalda nanóefni og eru í samræmi við kröfurnar sem eru
settar fram í III. viðauka.

Ef málefnið er mjög brýnt er framkvæmdastjórninni heimilt að
beita flýtimeðferðinni sem um getur í 4. mgr. 32. gr. þessarar
reglugerðar.
Framkvæmdastjórnin skal veita vísindanefndinni um öryggi
neytenda umboð til að endurmeta þessi efni um leið og
öryggisvandi kemur upp, og eigi síðar en fimm árum eftir
þau voru færð á skrá í III.–VI. viðauka við þessa reglugerð og
a.m.k. á fimm ára fresti eftir það.
3. Framkvæmdastjórnin skal sjá til þess að þróaðar verði
viðeigandi leiðbeiningar fyrir 11. janúar 2013 svo að unnt verði
að beita samhæfðri aðferð við þróun og notkun útreikninga á
heildarváhrifum við mat á öruggri notkun efna sem eru flokkuð
sem efni sem eru krabbameinsvaldandi, stökkbreytandi eða
hafa eiturhrif á æxlun. Þessar leiðbeiningar skulu þróaðar í
samráði við vísindanefndina um öryggi neytenda, Efnastofnun
(1)

Stjtíð. EB L 31, 1.2.2002, bls. 1.

Í tilkynningunni til framkvæmdastjórnarinnar skal a.m.k.
eftirfarandi koma fram:
a) auðkenning nanóefnisins, þ.m.t. efnaheiti þess (IUPACheiti) og önnur lýsiorð sem eru tilgreind í 2. lið inngangsorða
II.–VI. viðauka,
b) nákvæm skilgreining á nanóefninu, þ.m.t. stærð agna og
eðlis- og efnafræðilegar eiginleikar,
c) útreikningur á magni nanóefnis í snyrtivörum sem
fyrirhugað er að setja á markað á hverju ári,
d) eiturefnafræðileg samantekt um nanóefnið,
e) gögn um öryggi nanóefnisins
snyrtivörunnar sem það er notað í,

sem

f) sæmilega fyrirsjáanleg váhrifaskilyrði.

varða

flokk
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Ábyrgðaraðila er heimilt að tilnefna með skriflegu umboði
annan einstakling eða lögaðila til að tilkynna um nanóefni og
skal greina framkvæmdastjórninni frá því.
Framkvæmdastjórnin skal gefa eiturefnafræðilegu saman
tektinni tilvísunarnúmer sem getur komið í stað upplýsinganna
sem tilkynna skal samkvæmt d-lið.
4. Vakni áhyggjur hjá framkvæmdastjórninni af öryggi
nanóefnis skal hún tafarlaust óska eftir því að vísindanefndin
um öryggi neytenda skili áliti varðandi öryggi þessa nanóefnis
við notkun í viðkomandi snyrtivöruflokkum og varðandi hin
sæmilega fyrirsjáanlegu váhrifaskilyrði. Framkvæmdastjórnin
skal veita almenningi aðgang að þessum upplýsingum.
Vísindanefndin um öryggi neytenda skal skila áliti innan sex
mánaða frá viðtöku beiðni framkvæmdastjórnarinnar. Komist
vísindanefndin um öryggi neytenda að þeirri niðurstöðu að
nauðsynleg gögn vanti skal framkvæmdastjórnin óska eftir
því að ábyrgðaraðilinn útvegi þau gögn innan skýrt tilgreinds
og hæfilegs frests sem skal ekki framlengdur. Vísindanefndin
um öryggi neytenda skal skila lokaáliti innan sex mánaða frá
afhendingu viðbótargagna. Álit vísindanefndarinnar um öryggi
neytenda skal vera aðgengilegt öllum.
5. Framkvæmdastjórninni er ávallt heimilt, þegar upp
kemur öryggisvandi, að grípa til málsmeðferðarinnar í 4. mgr.,
t.d. vegna nýrra upplýsinga frá þriðja aðila.
6. Framkvæmdastjórninni er heimilt að breyta II. og III.
viðauka með hliðsjón af áliti vísindanefndarinnar um öryggi
neytenda og ef hugsanleg áhætta steðjar að heilbrigði manna,
þ.m.t. þegar gögn eru ófullnægjandi.
7. Framkvæmdastjórninni er heimilt að breyta 3. gr., með
hliðsjón af framförum í tækni og vísindum, með því að bæta
við kröfum.
8. Ráðstafanirnar, sem um getur í 6. og 7. mgr. og er ætlað
að breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, skulu
samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferðina með
grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 32. gr.
9. Ef málefnið er mjög brýnt er framkvæmdastjórninni
heimilt að beita málsmeðferðinni sem um getur í 4. mgr. 32. gr.
10. Framkvæmdastjórnin skal hafa eftirfarandi upplýsingarnar
tiltækar:
a) Eigi síðar en 11. janúar 2014 skal framkvæmdastjórnin hafa
tiltæka skrá yfir öll nanóefni, sem eru notuð í snyrtivörur
sem eru settar á markað, þ.m.t., í sérstökum lið, nanóefni
sem eru notuð sem litgjafar, útblámasíur og rotvarnarefni,
og tilgreina þar flokka snyrtivara og sæmilega fyrirsjáanleg
váhrifaskilyrði. Þessi skrá skal síðan uppfærð reglulega og
gerð öllum aðgengileg.
b) Framkvæmdastjórnin skal leggja árlega stöðuskýrslu fyrir
Evrópuþingið og ráðið þar sem veittar eru upplýsingar
um þróunina í notkun á nanóefnum í snyrtivörur innan
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Bandalagsins, þ.m.t., í sérstökum lið, nanóefni sem eru
notuð sem litgjafar, útblámasíur og rotvarnarefni. Fyrsta
skýrslan skal lögð fram eigi síðar en 11. júlí 2014. Í
skýrsluuppfærslunni skal einkum gefa yfirlit yfir ný
nanóefni í nýjum flokkum snyrtivara, fjölda tilkynninga,
framfarir í nanósértækum matsaðferðum og leiðbeiningar
fyrir öryggismat og upplýsingar um alþjóðlegar samvinnu
áætlanir.
11. Framkvæmdastjórnin skal endurskoða reglulega ákvæði
þessarar reglugerðar varðandi nanóefni í ljósi framfara í
vísindum og skal leggja til viðeigandi breytingar á þeim
ákvæðum ef nauðsyn krefur.
Fyrsta endurskoðunin skal unnin eigi síðar en 11. júlí 2018.
17. gr.
Snefilmagn af bönnuðum efnum:
Leyfa skal ótilætlaða tilvist bannaðs efnis í snefilmagni
sem stafar frá óhreinindum í náttúrulegum eða tilbúnum
innihaldsefnum, framleiðsluferli, geymslu eða flæði úr
umbúðum og er tæknilega óhjákvæmilegt þrátt fyrir góða
framleiðsluhætti, að því tilskildu að slík tilvist sé í samræmi
við 3. gr.
V. KAFLI
PRÓFANIR Á DÝRUM
18. gr.
Prófanir á dýrum
1. Með fyrirvara um almennar skyldur skv. 3. gr. skal banna
eftirfarandi:
a) að setja á markað snyrtivörur sem hafa verið prófaðar á
dýrum í endanlegri samsetningu til að uppfylla kröfurnar
í þessari reglugerð og notuð til þess önnur aðferð en
staðgönguaðferð eftir að slík staðgönguaðferð hefur verið
fullgilt og samþykkt á vettvangi Bandalagsins, að teknu
tilhlýðilegu tilliti til þróunar fullgildingar hjá Efnahags- og
framfarastofnuninni,
b) að setja á markað snyrtivörur sem í eru innihaldsefni
eða samsetningar innihaldsefna sem hafa verið prófuð
á dýrum til að uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð og
notuð til þess önnur aðferð en staðgönguaðferð eftir að slík
staðgönguaðferð hefur verið fullgilt og samþykkt á vettvangi
Bandalagsins, að teknu tilhlýðilegu tilliti til þróunar
fullgildingar innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar,
c) að gera prófanir á dýrum með fullunnum snyrtivörum í
Bandalaginu til að uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð,
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d) að gera prófanir á dýrum með innihaldsefnum eða
samsetningum innihaldsefna í Bandalaginu til að
uppfylla kröfurnar í þessari reglugerð eftir að þess hefur
verið krafist að í stað slíkra prófana komi ein eða fleiri
fullgiltar staðgönguaðferðir sem eru tilgreindar í reglugerð
framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 440/2008 frá 30. maí
2008 þar sem mælt er fyrir um prófunaraðferðir samkvæmt
reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006
um skráningu, mat, leyfisveitingu og takmarkanir að því
er varðar efni (efnareglurnar (REACH)) (1) eða í VIII.
viðauka við þessa reglugerð.
2. Framkvæmdastjórnin hefur, að höfðu samráði við
vísindanefndina um öryggi neytenda og Evrópumiðstöð um
fullgildingu staðgönguaðferða og að teknu tilhlýðilegu tilliti
til þróunar fullgildingar hjá Efnahags- og framfarastofnuninni,
fastsett tímaáætlanir um framkvæmd ákvæða a-, b- og
d-liðar 1. mgr., þ.m.t. eindaga fyrir niðurfellingu hinna ýmsu
prófana í áföngum. Tímaáætlanirnar voru gerðar aðgengilegar
almenningi 1. október 2004 og sendar til Evrópuþingsins og
ráðsins. Tímabilið fyrir framkvæmd var takmarkað við 11.
mars 2009 varðandi a-, b- og d-lið 1. mgr.
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1. mgr. Beiðninni skal fylgja mat á ástandinu og þar skal
tilgreina nauðsynlegar ráðstafanir. Á grundvelli þessa getur
framkvæmdastjórnin heimilað undanþáguna að höfðu samráði
við vísindanefndina um öryggi neytenda og með rökstuddri
ákvörðun. Í þeirri heimild skal mæla fyrir um skilyrðin sem
tengjast þessari undanþágu að því er varðar sértæk markmið,
tímalengd og skýrslugjöf um niðurstöðurnar.
Aðeins skal veita undanþágu:
a) ef innihaldsefnið er mikið notað og ekki er hægt að nota
annað efni í staðinn sem hefur svipaða virkni,
b) ef færðar eru sönnur á að um sé að ræða sértækan vanda sem
varðar heilbrigði manna og þörfin á því að gera prófanir á
dýrum er rökstudd og studd nákvæmri rannsóknarlýsingu
sem lagt er til að verði grundvöllurinn að matinu.
Ákvörðun um heimildina, skilyrðin í tengslum við hana
og lokaniðurstöðurnar sem fást skulu vera hluti af árlegu
skýrslunni sem framkvæmdastjórnin leggur fram í samræmi
við 35. gr.

Í tengslum við prófanir á eiturhrifum við endurtekna skammta,
eiturhrifum á æxlun og eiturefnahvörfum, sem ekki hefur enn
verið hugað að staðgönguaðferðum fyrir, skal tímabilið fyrir
framkvæmd a- og b-liðar 1. mgr. takmarkað við 11. mars 2013.

Ráðstafanirnar, sem um getur í sjöttu undirgrein og er ætlað
að breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar, skulu
samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferðina með
grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 32. gr.

Framkvæmdastjórnin skal athuga hugsanlega, tæknilega
erfiðleika á að hlíta banninu í tengslum við prófanir,
einkum varðandi eiturhrif við endurtekna skammta,
eiturhrif á æxlun og eiturefnahvörf sem ekki hefur enn
verið hugað að staðgönguaðferðum fyrir. Upplýsingar um
bráðabirgðaniðurstöður og endanlegar niðurstöður þessara
athugana eru hluti af árlegum skýrslum sem eru lagðar fram
skv. 35. gr.

3. Að því er varðar þessa grein og 20. grein hafa eftirfarandi
hugtök þá merkingu sem hér segir:

Á grundvelli þessara árlegu skýrslna var hægt að aðlaga
tímaáætlanirnar, sem um getur í fyrstu undirgrein, fram til 11.
mars 2009 með tilliti til fyrstu undirgreinar og hægt verður
að aðlaga þær fram til 11. mars 2013 með tilliti til annarrar
undirgreinar og að höfðu samráði við aðilana sem um getur í
fyrstu undirgrein.
Framkvæmdastjórnin skal athuga framvinduna og hvort
eindagar séu virtir svo og hugsanlega tæknilega erfiðleika á
að hlíta banninu. Upplýsingar um bráðabirgðaniðurstöður og
endanlegar niðurstöður athugana framkvæmdastjórnarinnar eru
hluti af árlegum skýrslum sem eru lagðar fram skv. 35. gr. Ef
niðurstöður þessara athugana sýna, í síðasta lagi tveimur árum
fyrir lok hámarksfrestsins sem um getur í annarri undirgrein, að
af tæknilegum ástæðum verði ekki búið að þróa og fullgilda eina
eða fleiri af þeim prófunum, sem um getur í þeirri undirgrein,
fyrir lok frestsins sem um getur þar skal framkvæmdastjórnin
tilkynna Evrópuþinginu og ráðinu um það og leggja fram
tillögu að lagasetningu í samræmi við 251. gr. sáttmálans.
Í undantekningartilvikum, þegar innihaldsefni í snyrtivöru
veldur alvarlegum áhyggjum m.t.t. öryggis, getur aðildarríki
krafist þess að framkvæmdastjórnin veiti undanþágu frá
(1)
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a) „fullunnin snyrtivara“: endanleg samsetning snyrtivöru,
eins og hún er sett á markað og boðin endanlegum notanda,
eða frumgerð hennar;
b) „frumgerð“: fyrsta gerð eða hönnun sem hefur ekki verið
framleidd í vinnslulotu og sem fullunna snyrtivaran er
síðan gerð eftir eða þróuð endanlega eftir.
VI. KAFLI
NEYTENDAUPPLÝSINGAR
19. gr.
Merkingar
1. Með fyrirvara um önnur ákvæði þessarar greinar skal
því aðeins bjóða snyrtivörur fram á markaði að upplýsingar
um eftirfarandi komi fram á ílátum og umbúðum þeirra með
óafmáanlegu, auðlæsilegu og sýnilegu letri:
a) heiti eða skráð heiti og heimilisfang ábyrgðaraðilans.
Heimilt er að nota stytta útgáfu þessara upplýsinga svo
fremi að hún geri kleift að sjá hver er ábyrgðaraðilinn
og hvert er heimilisfang hans. Þegar tilgreind eru fleiri
heimilisföng skal merkja það heimilisfang sérstaklega
þar sem ábyrgðaraðili veitir greiðan aðgang að
vöruupplýsingaskjalinu. Upprunalandið skal tilgreint fyrir
innfluttar snyrtivörur,
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b) nafninnihald við pökkun, gefið upp sem þyngd eða
rúmmál nema þegar um er að ræða umbúðir sem innihalda
minna en 5 grömm eða 5 millilítra, ókeypis sýnishorn
og stakskammtapakkningar en ekki er nauðsynlegt að
gefa upp innihald forpakkaðrar vöru sem venjulega er
seld í pakkningum sem innihalda fleiri en eitt eintak
af vörunni þar sem upplýsingar um þyngd eða rúmmál
eru ekki mikilvægar, að því tilskildu að stykkjafjöldi sé
tilgreindur á umbúðunum. Þessar upplýsingar eru óþarfar
ef stykkjafjöldinn sést auðveldlega utan frá eða ef varan er
venjulega aðeins seld í stykkjatali;
c) til hvaða dags snyrtivaran, þegar hún er geymd við
viðeigandi aðstæður, heldur áfram að þjóna sínu upphaflega
hlutverki og, einkum, heldur áfram að vera í samræmi við
3. gr. („dagsetning fyrir lágmarksgeymsluþol“).
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Að því er varðar þessa grein er innihaldsefni hvers kyns
efni eða blanda sem er notuð af ásetningi í snyrtivöruna
á framleiðsluferlinu. Eftirfarandi skal þó ekki teljast til
innihaldsefna:
i.

óhreinindi í hráefnunum sem eru notuð,

ii. tæknileg viðbótarefni sem eru notuð í blönduna en eru
ekki í fullunninni vöru.
Ilmefni og arómatískar samsetningar og hráefni þeirra
skulu nefnd „ilmefni“ eða „lyktarefni“. Í skránni yfir
innihaldsefni skal, til viðbótar við heitin ilmefni og
lyktarefni, geta um tilvist efna sem tilgreina skal í dálkinum
„Annað“ í III. viðauka.

Dagsetningin sjálf, eða upplýsingar um hvar hún er á
umbúðunum, skal koma á eftir tákninu, sem er sýnt í 3. lið
VII. viðauka, eða á eftir þessum orðum: „best fyrir“.

Skráin yfir innihaldsefni skal sett upp í lækkandi röð eftir
þyngd innihaldsefna á þeim tíma þegar þeim var bætt í
snyrtivöruna. Skrá má innihaldsefni með minni styrkleika
en 1% í hvaða röð sem er á eftir þeim efnum eru yfir 1% að
styrkleika.

Dagsetning fyrir lágmarksgeymsluþol skal vera greinileg
og skal tilgreina annaðhvort mánuðinn og árið eða daginn,
mánuðinn og árið, í þeirri röð. Ef nauðsynlegt er skal bæta
við þessar upplýsingar ábendingu um skilyrðin sem þarf að
uppfylla til að hægt sé að ábyrgjast tilgreint geymsluþol.

Öll innihaldsefni í formi nanóefna skulu tilgreind skýrt í
skránni yfir innihaldsefni. Á eftir heitum slíkra efna skal
setja orðið „nanó“ innan sviga.

Upplýsingar um dagsetningu fyrir lágmarksgeymsluþol
eru ekki skyldubundnar fyrir snyrtivörur sem hafa meira
lágmarksgeymsluþol en 30 mánuði. Þegar um er að ræða
vörur af því tagi skal tilgreina tímabilið sem varan er örugg
og notandinn getur notað hana sér að skaðlausu eftir að
umbúðirnar hafa verið opnaðar. Þessar upplýsingar skulu
tilgreindar, nema þegar hugtakið geymsluþol eftir opnun á
ekki við, með tákninu sem er sýnt í 2. lið VII. og á eftir því
skal tilgreina tímabilið (í mánuðum og/eða árum),
d) sérstakar varúðarráðstafanir sem gera skal við notkun,
einkum þær sem eru skráðar í III.–VI. viðauka, og
upplýsingar um sérstakar varúðarráðstafanir varðandi
snyrtivörur til nota í atvinnuskyni,
e) númer framleiðslulotu eða tilvísun sem gerir kleift að
sanngreina vöruna. Ef það er ekki unnt vegna þess hve
pakkningin er lítil nægir að þessar upplýsingar standi
einungis á umbúðum þessara vara.
f) hlutverk snyrtivörunnar, nema það skýrist út frá
söluumbúnaði hennar,
g) skrá yfir innihaldsefni. Þessar upplýsingar má tilgreina
á umbúðunum eingöngu. Skráin skal bera yfirskriftina
„innihaldsefni“.

Heimilt er að skrá litgjafa, aðra en þá sem ætlaðir eru til
hárlitunar, í hvaða röð sem er á eftir öðrum innihaldsefnum
snyrtivara. Þegar um er að ræða förðunarvörur sem eru
settar á markað í mörgum litbrigðum er heimilt að skrá alla
litgjafa, sem eru notaðir í þessum mismunandi litbrigðum,
nema þá sem eru ætlaðir til hárlitunar, að því tilskildu að
orðunum „getur innihaldið“ eða tákninu „+/-“ sé bætt við.
Notast skal við flokkunarkerfið samkvæmt litaskránni (e.
Colour Index) eftir atvikum.
2. Ef því verður ekki við komið í reynd að tilgreina
upplýsingarnar, sem um getur í d- og g-lið 1. mgr., í
merkingunum, eins og mælt er fyrir um, gildir eftirfarandi:
— upplýsingarnar skulu koma fram á meðfylgjandi fylgiseðli,
merkimiða, límmiða eða korti,
— nema ógerlegt sé skal vísa til þessara upplýsinga með
styttri útgáfu upplýsinganna eða tákninu, sem gefið er upp
í 1. lið VII. viðauka, á íláti eða umbúðum, þegar um er
að ræða upplýsingarnar, sem um getur í d-lið 1. mgr., og
á umbúðum þegar um er að ræða upplýsingarnar sem um
getur í g-lið 1. mgr.
3. Ef um er að ræða sápu, baðkúlur eða aðrar smávörur, og
því verður ekki við komið í reynd að sýna upplýsingarnar, sem
um getur í g-lið 1. mgr., á merkimiða, límmiða eða korti eða
meðfylgjandi fylgiseðli, skulu þessar upplýsingar koma fram í
tilkynningu mjög nálægt söluíláti snyrtivörunnar.
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4. Aðildarríkin skulu samþykkja nákvæmar reglur vegna
upplýsinganna, sem um getur í 1. mgr., fyrir snyrtivörur sem
eru ekki forpakkaðar, eru pakkaðar á sölustað að ósk kaupanda
eða eru forpakkaðar til beinnar sölu.
5. Upplýsingarnar, sem um getur í b-, c-, d- og f-lið 1. mgr.
og í 2., 3. og 4. mgr., skulu settar fram á því tungumáli sem er
ákveðið samkvæmt lögum þess aðildarríkis þar sem varan er
boðin endanlegum notanda.
6. Upplýsingarnar, sem um getur í g-lið 1. mgr., skulu veittar
með því að nota almenn heiti innihaldsefna sem eru sett fram
í skránni sem kveðið er á um í 33. gr. Þegar almennt heiti
innihaldsefnis er ekki fyrir hendi skal nota heiti úr almennt
viðurkenndu nafnakerfi.
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21. gr.
Aðgangur almennings að upplýsingum
Ábyrgðaraðili skal sjá til þess, einkum með fyrirvara um vernd
viðskiptaleyndar og hugverkaréttinda og með viðeigandi
aðferðum, að almenningur fái greiðan aðgang að upplýsingum
um eigindlega og megindlega samsetningu snyrtivörunnar og,
ef um er að ræða ilmefni og arómatískar samsetningar, heiti
og kenninúmer samsetningarinnar og deili á birginum, sem og
fyrirliggjandi gögn um óæskileg áhrif og alvarleg, óæskileg
áhrif sem stafa af notkun snyrtivörunnar.
Megindlegar upplýsingar varðandi samsetningu snyrtivörunnar,
sem krafist er að séu gerðar aðgengilegar almenningi, skulu
takmarkast við hættuleg efni í samræmi við 3. gr. reglugerðar
(EB) nr. 1272/2008.

20. gr.
VII. KAFLI
Fullyrðingar um vöru
1. Þegar snyrtivörur eru merktar, boðnar fram á markaði
og auglýstar skal ekki nota texta, heiti, vörumerki, myndir eða
myndræn tákn eða annars konar tákn til að gefa í skyn að þessar
vörur hafi eiginleika eða hlutverk sem þær hafa ekki.
2. Framkvæmdastjórnin skal koma á aðgerðaáætlun í
samvinnu við aðildarríkin, að því er varðar fullyrðingarnar sem
eru notaðar, og fastsetja forgang við ákvörðun sameiginlegra
viðmiðana um rök fyrir notkun fullyrðinga.
Að höfðu samráði við vísindanefndina um öryggi neytenda
eða önnur viðeigandi yfirvöld skal framkvæmdastjórnin
samþykkja skrá yfir sameiginlegar viðmiðanir um fullyrðingar,
sem heimilt er að nota að því er varðar snyrtivörur, í samræmi
við reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í
3. mgr. 32. gr. þessarar reglugerðar og að teknu tilliti til ákvæða
í tilskipun 2005/29/EB.
Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en 11. júlí 2016, leggja
skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um notkun fullyrðinga
á grundvelli sameiginlegra viðmiðana sem hafa verið
samþykktar samkvæmt annari undirgrein. Sé komist að þeirri
niðurstöðu í skýrslunni að fullyrðingar, sem eru notaðar að því
er varðar snyrtivörur, séu ekki í samræmi við sameiginlegu
viðmiðanirnar skal framkvæmdastjórnin gera viðeigandi
ráðstafanir í samvinnu við aðildarríkin til að tryggja hlítingu
við tilskilin ákvæði.
3. Ábyrgðaraðili má vekja athygli á því á umbúðum vörunnar
eða í skjali, tilkynningu, merkimiða, hring eða borða, sem
fylgir með snyrtivörunni eða vísar til hennar, að engar prófanir
hafi verið gerðar á dýrum, að því tilskildu að framleiðandinn
og birgjar hans hafi ekki gert eða látið gera neinar prófanir á
dýrum með fullunnu snyrtivörunni eða frumgerð hennar eða
neinum af innihaldsefnum hennar né notað nein innihaldsefni
sem einhver annar hefur prófað á dýrum í þeim tilgangi að þróa
nýjar snyrtivörur.

MARKAÐSEFTIRLIT
22. gr.
Eftirlit með markaðnum
Aðildarríkin skulu vaka yfir því að farið sé að ákvæðum
þessarar reglugerðar með því að hafa eftirlit með snyrtivörum
sem eru boðnar fram á markaðnum. Þau skulu annast viðeigandi
eftirlit með snyrtivörum og eftirlit með rekstraraðilunum
á fullnægjandi hátt og nota til þess vöruupplýsingaskjalið
og, eftir því sem við á, eftirlit með ástandi og prófanir á
rannsóknarstofum á grundvelli fullnægjandi sýna.
Aðildarríkin skulu einnig vaka yfir því að farið sé eftir
meginreglum um góða framleiðsluhætti.
Aðildarríkin skulu láta markaðseftirlitsyfirvöldum í té þær
valdheimildir, hjálpargögn og þekkingu sem þarf til að þessi
yfirvöld geti sinnt verkefnum sínum á tilhlýðilegan hátt.
Aðildarríkin skulu endurskoða og meta reglulega framkvæmd
starfsemi sinnar á sviði markaðseftirlits. Þessa endurskoðun
og mat skal framkvæma á a.m.k. fjögurra ára fresti og
senda skal niðurstöðurnar til hinna aðildarríkjanna og
framkvæmdastjórnarinnar og gera þær aðgengilegar almenningi
með rafrænum hætti og, eftir því sem við á, með öðrum hætti.

23. gr.
Orðsendingar um alvarleg óæskileg áhrif
1. Þegar alvarleg, óæskileg áhrif koma fram skulu ábyrgðar
aðili og dreifingaraðilar án tafar tilkynna lögbæru yfirvaldi
aðildarríkisins, þar sem alvarlegu, óæskilegu áhrifin komu
fram, um eftirfarandi:
a) öll alvarleg, óæskileg áhrif sem viðkomandi er kunnugt um
eða sem eðlilegt er að ætla að honum sé kunnugt um,
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b) heiti viðkomandi snyrtivöru svo unnt sé að sanngreina hana
sérstaklega,
c) ráðstafanir, sem viðkomandi hefur gert til úrbóta, ef um
þær er að ræða.
2. Ef ábyrgðaraðilinn tilkynnir um alvarleg, óæskileg áhrif
til lögbærs yfirvalds aðildarríkisins þar sem áhrifin komu fram
skal lögbæra yfirvaldið tafarlaust senda lögbærum yfirvöldum
hinna aðildarríkjanna upplýsingarnar sem um getur í 1. gr.
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kröfur, taka hana af markaði eða innkalla hana, innan skýrt
tiltekins frests sem er í réttu hlutfalli við eðli áhættunnar, ef
ekki er farið að ákvæðum um eitt af eftirfarandi:
a) góða framleiðsluhætti, sem um getur í 8. gr.,
b) öryggismat, sem um getur í 10. gr.,
c) kröfur varðandi vöruupplýsingaskjalið, sem um getur í
11. gr.,

3. Ef dreifingaraðilar tilkynna um alvarleg, óæskileg áhrif
til lögbærs yfirvalds aðildarríkisins þar sem áhrifin komu fram
skal lögbæra yfirvaldið tafarlaust senda lögbærum yfirvöldum
hinna aðildarríkjanna og ábyrgðaraðilanum upplýsingarnar
sem um getur í 1. gr.

d) sýnatöku og greiningu, sem um getur í 12. gr.,

4. Ef endanlegir notendur eða fagfólk í heilbrigðisþjónustu
tilkynna um alvarleg, óæskileg áhrif til lögbærs yfirvalds
aðildarríkisins þar sem áhrifin komu fram skal lögbæra yfirvaldið
tafarlaust senda lögbærum yfirvöldum hinna aðildarríkjanna og
ábyrgðaraðilanum upplýsingar um snyrtivöruna sem um er að
ræða.

g) kröfur varðandi prófanir á dýrum, sem um getur í 18. gr.,

5. Lögbærum yfirvöldum er heimilt að nota upplýsingarnar,
sem um getur í þessari grein, við markaðseftirlit, markaðs
greiningu, mat og upplýsingagjöf til neytenda með tilliti til 25.,
26. og 27. gr.
24. gr.

e) tilkynningarskyldu, sem um getur í 13. og 16. gr.,
f) takmarkanir vegna efna, sem um getur í 14., 15. og 17. gr.,

h) kröfur varðandi merkingar, sem um getur í 1., 2., 5. og 6.
mgr. 19. gr.,
i) kröfur í tengslum við fullyrðingar um vörur, sem settar eru
fram í 20. gr.,
j) almennan aðgang að upplýsingum, sem um getur í 21. gr.,
k) orðsendingar um óæskileg áhrif, sem um getur i 23. gr.,
l) kröfur varðandi upplýsingar um efni sem um getur í 24. gr.

Upplýsingar um efni
Þegar alvarlegar efasemdir eru um öryggi efnis í snyrtivöru
getur lögbært yfirvald aðildarríkisins, þar sem vara, sem
inniheldur slíkt efni, er boðin fram á markaði, krafist þess með
rökstuddri beiðni að ábyrgðaraðilinn leggi fram skrá yfir allar
snyrtivörur sem hann er ábyrgur fyrir og innihalda þetta efni. Í
skránni skal styrkur efnisins í snyrtivörunni tilgreindur.
Lögbærum yfirvöldum er heimilt að nota þessar upplýsingar
við markaðseftirlit, markaðsgreiningu, mat og upplýsingagjöf
til neytenda með tilliti til 25., 26. og 27. gr.
VIII. KAFLI
ÞEGAR EKKI ER FARIÐ AÐ TILSKILDUM
ÁKVÆÐUM, VERNDARÁKVÆÐI

2. Lögbært yfirvald skal eftir atvikum upplýsa lögbært
yfirvald aðildarríkisins, þar sem ábyrgðaraðilinn hefur staðfestu,
um ráðstafanirnar sem það hefur krafist að ábyrgðaraðilinn
gerði.
3. Ábyrgðaraðilinn skal sjá til þess að ráðstafanirnar, sem
um getur í 1. gr., séu gerðar að því er varðar allar viðkomandi
vörur sem eru boðnar fram á markaði í öllu Bandalaginu.
4. Ef um er að ræða alvarlega áhættu fyrir heilbrigði manna
og lögbært yfirvald telur að ekki sé farið að tilskildum ákvæðum
víðar en á yfirráðasvæði aðildarríkisins þar sem snyrtivaran
er boðin fram á markaði skal lögbæra yfirvaldið upplýsa
framkvæmdastjórnina og lögbær yfirvöld hinna aðildarríkjanna
um ráðstafanirnar sem það hefur krafist að ábyrgðaraðilinn
gerði.

Ef ábyrgðaraðili fer ekki að tilskildum ákvæðum

5. Lögbært yfirvald skal gera allar viðeigandi ráðstafanir til
að banna eða takmarka framboð snyrtivörunnar á markaði, eða
taka hana af markaði eða innkalla hana, í eftirfarandi tilvikum:

1. Með fyrirvara um 4. gr. skulu lögbær yfirvöld krefjast
þess að ábyrgðaraðili geri allar viðeigandi ráðstafanir, þ.m.t.
aðgerðir til úrbóta til að færa snyrtivöruna til samræmis við

a) þegar heilbrigði manna er stofnað í alvarlega áhættu og
tafarlausra aðgerða er þörf, eða

25. gr.
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b) þegar ábyrgðaraðilinn grípur ekki til allra viðeigandi
ráðstafana innan þess frests sem um getur í 1. gr.

Að því er varðar fyrstu undirgrein skal nota upplýsingaskipta
kerfið sem kveðið er á um í 1. mgr. 12. gr. tilskipunar 2001/95/
EB.

Ef um er að ræða alvarlega áhættu fyrir heilbrigði manna skal
það lögbæra yfirvald upplýsa framkvæmdastjórnina og lögbær
yfirvöld hinna aðildarríkjanna tafarlaust um þær ráðstafanir
sem hafa verið gerðar.

Ákvæði 2., 3. og 4. mgr. 12. gr. tilskipunar 2001/95/EB gilda.

6. Ef ekki er fyrir hendi alvarleg áhætta fyrir heilbrigði
manna og ef ábyrgðaraðilinn grípur ekki til allra viðeigandi
ráðstafana skal lögbæra yfirvaldið tafarlaust upplýsa lögbæra
yfirvaldið í aðildarríkinu, þar sem ábyrgðaraðilinn hefur
staðfestu, um þær ráðstafanir sem hafa verið gerðar.

7. Að því er varðar 4. og 5. mgr. þessarar greinar skal
nota upplýsingaskiptakerfið sem kveðið er á um í 1. mgr. 12.
gr. tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins 2001/95/EB frá 3.
desember 2001 um öryggi vöru (1).

3. Framkvæmdastjórnin skal er segja til um það eins fljótt
og unnt er hvort bráðabirgðaráðstafanirnar sem um getur í 1.
grein séu réttlætanlegar eður ei. Í því skyni skal hún, eftir því
sem unnt er, hafa samráð við hagsmunaaðilana, aðildarríkin og
vísindanefndina um öryggi neytenda.
4. Ef bráðabirgðaráðstafanirnar eru réttlætanlegar gildir 1.
mgr. 31. gr.
5. Ef bráðabirgðaráðstafanirnar eru ekki réttlætanlegar
skal framkvæmdastjórnin upplýsa aðildarríkin þar um
og skal hlutaðeigandi lögbært yfirvald þá fella umræddar
bráðabirgðaráðstafanir úr gildi.

28. gr.
Góðar stjórnsýsluvenjur

Einnig gilda 2., 3. og 4. mgr. 12 gr. tilskipunar 2001/95/EB
og 23. gr. reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr.
765/2008 frá 9. júlí 2008 um kröfur varðandi faggildingu og
markaðseftirlit í tengslum við markaðssetningu á vörum (2).

1. Skylt er að færa rök fyrir sérhverri ákvörðun sem er tekin
skv. 25. og 27. grein. Lögbæra yfirvaldið skal án tafar tilkynna
ábyrgðaraðilanum um ákvörðunina og kynna honum um leið
þau lagaúrræði sem hann getur nýtt sér samkvæmt lögum í
hlutaðeigandi aðildarríki og fresturinn sem hann hefur til þess.

26. gr.

2. Ábyrgðaraðilanum skal gefið tækifæri til að koma sínu
sjónarmiði á framfæri áður en ákvörðun er tekin nema þegar
tafarlausra aðgerða er þörf vegna alvarlegrar áhættu fyrir
heilbrigði manna .

Ef dreifingaraðili fer ekki að tilskildum ákvæðum
Lögbær yfirvöld skulu krefjast þess að dreifingaraðilar geri
allar viðeigandi ráðstafanir, þ.m.t. aðgerðir til úrbóta til að færa
snyrtivöruna til samræmis við kröfur, taka hana af markaði eða
innkalla hana, innan hæfilegs frests sem er í réttu hlutfalli við
eðli áhættunnar, ef skyldur skv. 6. gr. eru ekki uppfylltar.

27. gr.

3. Að því er varðar dreifingaraðilann gilda, eftir atvikum,
ákvæðin sem um getur í 1. og 2. mgr. varðandi ákvarðanir sem
eru teknar skv. 26. og 27. gr.

IX. KAFLI
SAMVINNA Á SVIÐI STJÓRNSÝSLU

Verndarákvæði
1. Ef um er að ræða vörur sem uppfylla kröfurnar sem eru
tilgreindar í 1. mgr. 25. gr. en lögbært yfirvald kemst að því
eða hefur rökstuddan grun um að snyrtivara eða snyrtivörur,
sem eru boðnar fram á markaði, stofni eða gætu stofnað
heilbrigði manna í alvarlega hættu, skal það grípa til viðeigandi
bráðabirgðaráðstafanna til að tryggja að viðkomandi vara eða
vörur verði teknar af markaði eða innkallaðar eða að framboð á
þeim verði á annan hátt takmarkað.

2. Lögbæra yfirvaldið skal tafarlaust upplýsa framkvæmda
stjórnina og lögbær yfirvöld annarra aðildarríkja um ráð
stafanirnar sem gripið var til og um öll viðbótargögn.
(1)
(2)

Stjtíð. EB L 11, 15.1.2002, bls. 4.
Stjtíð. ESB L 218, 13.8.2008, bls. 30.

29. gr.
Samvinna milli lögbærra yfirvalda
1. Lögbær yfirvöld aðildarríkjanna skulu starfa saman og
með framkvæmdastjórninni til að tryggja rétta beitingu og
tilhlýðilega framkvæmd þessarar reglugerðar og skulu senda
hvort öðru allar nauðsynlegar upplýsingar með samræmda
beitingu þessarar reglugerðar fyrir augum.
2. Framkvæmdastjórnin skal sjá fyrir skipulagningu á
miðlun reynslu á milli lögbærra yfirvalda í því skyni að
samræma einsleita beitingu þessarar reglugerðar.
3. Samstarf getur verið hluti af framtaksverkefnum á
alþjóðavettvangi.

Nr. 20/542

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

30. gr.
Samstarf að því er varðar sannprófun
vöruupplýsingaskjala

28.3.2013

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr.
hennar.

Lögbært yfirvald aðildarríkis, þar sem snyrtivaran er boðin fram á
markaði, getur óskað eftir því að lögbært yfirvald aðildarríkisins,
þar sem veittur er greiður aðgangur að vöruupplýsingaskjalinu,
sannprófi hvort vöruupplýsingaskjalið uppfylli kröfurnar, sem
um getur í 2. mgr. 11. gr., og hvort upplýsingarnar, sem settar eru
fram þar, færi sönnur á öryggi snyrtivörunnar.

Fresturinn, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir.

Lögbæra yfirvaldið, sem leggur fram beiðnina, skal rökstyðja
hana.

4. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr.
a (1., 2., 4. og 6. mgr.) og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar.

Að fenginni þeirri beiðni skal lögbæra yfirvaldið, sem beiðninni
er beint til, framkvæma sannprófun, án tilhlýðilegrar tafar og
með hliðsjón af því hversu brýnt málið er, og upplýsa lögbæra
yfirvaldið, sem lagði fram beiðnina, um niðurstöðurnar.
X. KAFLI
FRAMKVÆMDARRÁÐSTAFANIR, LOKAÁKVÆÐI
31. gr.
Breytingar á viðaukunum

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. gr.
a (1.–4. mgr.) og ákvæði 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með
hliðsjón af ákvæðum 8. gr. hennar.

33. gr.
Skrá yfir almenn heiti innihaldsefna
Framkvæmdastjórnin skal taka saman skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna og halda henni uppfærðri. Í þessu skyni skal
framkvæmdastjórnin hafa hliðsjón af alþjóðlega viðurkenndum
nafnakerfum, þ.m.t. alþjóðlega nafnakerfið fyrir innihaldsefni
snyrtivara. Þessari skrá er ekki ætlað að vera skrá yfir efni sem
eru heimiluð til notkunar í snyrtivörur.

1. Ef hugsanleg áhætta steðjar að heilbrigði manna vegna
notkunar efna í snyrtivörur og ráða þarf bót á því á vettvangi
Bandalagsins skal framkvæmdastjórnin, að höfðu samráði við
vísindanefndina um öryggi neytenda, breyta II.–V. viðauka til
samræmis við það.

Nota skal almenn heiti innihaldsefna í merkingum snyrtivara
sem eru settar á markað eigi síðar en tólf mánuðum eftir útgáfu
orðalistans í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum
þessarar reglugerðar, skulu samþykktar í samræmi við reglu
nefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. mgr.
32. gr.

Lögbær yfirvöld, eitrunarmiðstöðvar eða sambærilegar
stofnanir

Ef málefnið er mjög brýnt er framkvæmdastjórninni heimilt að
beita flýtimeðferðinni sem um getur í 4. mgr. 32. gr.
2. Framkvæmdastjórninni er heimilt, að höfðu samráði við
vísindanefndina um öryggi neytenda, að breyta III.–VI. viðauka
og VIII. viðauka í þeim tilgangi að laga þá að framförum í
tækni og vísindum.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum
þessarar reglugerðar, skulu samþykktar í samræmi við reglu
nefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. mgr.
32. gr.
3. Ef nauðsyn krefur er framkvæmdastjórninni heimilt, að
höfðu samráði við vísindanefndina um öryggi neytenda, að
breyta I. viðauka til að tryggja öryggi snyrtivara sem eru settar
á markað.
Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum
þessarar reglugerðar, skulu samþykktar í samræmi við reglu
nefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. mgr.
32. gr.
32. gr.
Nefndarmeðferð
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar fasta
nefndar
innar um snyrtivörur.

34. gr.

1.

Aðildarríki skulu tilnefna lögbær landsyfirvöld sín.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni
upplýsingar um yfirvöld, sem um getur í 1. mgr., og um
eitrunarmiðstöðvar og sambærilegar stofnanir sem um getur í
6. mgr. 13. gr. Þau skulu tilkynna henni um uppfærslur þessara
upplýsinga eftir þörfum.
3. Framkvæmdastjórnin skal taka saman og uppfæra skrá
yfir yfirvöld og stofnanir, sem um getur í 2. mgr., og gera hana
aðgengilega almenningi.
35. gr.
Ársskýrsla um prófanir á dýrum
Ár hvert skal framkvæmdastjórnin leggja skýrslu fyrir
Evrópuþingið og ráðið um:
1) framfarir í þróun, fullgildingu og lagalegri staðfestingu
staðgönguaðferða. Í skýrslunni skulu koma fram
nákvæmar upplýsingar um fjölda og tegund tilrauna á
dýrum í tengslum við snyrtivörur. Aðildarríkjunum ber
skylda til að safna þessum upplýsingum auk tölfræðilegra
upplýsinga eins og mælt er fyrir um í tilskipun 86/609/
EBE. Framkvæmdastjórnin skal einkum tryggja þróun,
fullgildingu og lagalega staðfestingu annarra aðferða sem
útheimta ekki að lifandi dýr séu notuð;
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2) árangurinn sem framkvæmdastjórnin hefur náð í við
leitni sinni til að fá staðfestingu Efnahags- og framfara
stofnunarinnar á staðgönguaðferðum, sem hafa verið full
giltar á vettvangi Bandalagsins, og viðurkenningu þriðja
landa á niðurstöðum öryggisprófana, sem fara fram innan
Bandalagsins með staðgönguaðferðum, einkum með sam
starfssamningum á milli Bandalagsins og þessara landa,
3) á hvern hátt tekið hefur verið tillit til sérstakra þarfa lítilla
og meðalstórra fyrirtækja.
36. gr.
Formleg andmæli við samhæfðum stöðlum
1. Telji aðildarríki eða framkvæmdastjórnin að samhæfður
staðall fullnægi ekki að öllu leyti kröfunum sem settar
eru fram í viðeigandi ákvæðum þessarar reglugerðar skal
framkvæmdastjórnin eða hlutaðeigandi aðildarríki leggja málið
fyrir nefndina, sem komið var á fót með 5. gr. tilskipunar 98/34/
EB, og greina frá ástæðunum fyrir því. Nefndin skal skila áliti
sínu án tafar.
2. Framkvæmdastjórnin ákveður, á grundvelli álits nefndar
innar, að birta, birta ekki, birta með takmörkunum, viðhalda,
viðhalda með takmörkunum eða draga til baka tilvísanir í
viðkomandi samhæfðan staðal í Stjórnartíðindum Evrópu
sambandsins.
3. Framkvæmdastjórnin skal upplýsa aðildarríkin og við
komandi evrópska staðlastofnun um þetta. Hún skal óska eftir
endurskoðun á viðkomandi samhæfðum stöðlum ef nauðsyn
krefur.
37. gr.
Viðurlög
Aðildarríkin skulu mæla fyrir um ákvæði um viðurlög við brotum
gegn ákvæðum þessarar reglugerðar og gera allar nauðsynlegar
ráðstafanir til að tryggja að þeim sé beitt. Viðurlögin skulu vera
skilvirk, í eðlilegu samræmi við brotin og hafa letjandi áhrif.
Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um þessi
ákvæði eigi síðar en 11. júlí 2013 og skulu tilkynna henni án
tafar um síðari breytingar sem hafa áhrif á þau.
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38. gr.
Niðurfelling
Tilskipun 76/768/EBE fellur úr gildi frá og með 11. júlí 2013,
að undanskilinni 4. gr. b sem fellur úr gildi frá og með 1.
desember 2010.
Líta ber á tilvísanir í niðurfelldu tilskipunina sem tilvísanir í
þessa reglugerð.
Þessi reglugerð hefur ekki áhrif á skuldbindingar aðildarríkjanna
að því er varðar fresti þeirra til að lögleiða tilskipanirnar, sem
eru tilgreindar í B-hluta IX. viðauka, í landslög.
Þó skulu lögbær yfirvöld halda áfram að hafa tiltækar þær
upplýsingar sem þau fá skv. 3. mgr. 7. gr. og 4. mgr. 7. gr. a
í tilskipun 76/768/EBE og ábyrgðaraðilar skulu áfram veita
greiðan aðgang að upplýsingum, sem safnað er skv. 7. gr. a í
þeirri tilskipun, til 11. júlí 2020.
39. gr.
Umbreytingarákvæði
Þrátt fyrir tilskipun 76/768/EBE er heimilt að setja snyrtivörur,
sem eru í samræmi við þessa reglugerð, á markað fyrir 11. júlí
2013.
Frá og með 11. janúar 2012 skal, þrátt fyrir tilskipun 76/768/
EBE, litið svo á að tilkynning, sem er í samræmi við 13. gr.
þessarar reglugerðar, sé í samræmi við 3. mgr. 7. gr. og 4. mgr.
7. gr. a í þeirri tilskipun.
40. gr.
Gildistaka og framkvæmd
1. Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún
birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.
2. Hún kemur til framkvæmda frá og með 11. júlí 2013, að
undanskildum:
— ákvæðum 15. gr. (1. og 2. mgr.), sem koma til framkvæmda
frá og með 1. desember 2010, sem og ákvæði 14., 31. og
32. gr., að því leyti sem þau eru nauðsynleg fyrir beitingu
15. gr. (1. og 2. mgr.), og
— ákvæðum annarrar undirgreinar 3. mgr. 16. gr. sem koma til
framkvæmda frá og með 11. janúar 2013.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.
Gjört í Brussel 30. nóvember 2009.
Fyrir hönd Evrópuþingsins,

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

forseti.

forseti.

J. BUZEK

B. ASK
__________
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I. viðauki
ÖRYGGISSKÝRSLA UM SNYRTIVÖRU
Öryggisskýrsla um snyrtivöru skal a.m.k. innihalda eftirfarandi:
A-HLUTI – Upplýsingar um öryggi snyrtivöru
1.

Megindleg og eigindleg samsetning snyrtivörunnar
Eigindleg og megindleg samsetning snyrtivörunnar, þ.m.t. efnakenni efnanna (þ.m.t. efnaheiti, INCI-heiti, CASnr. og EINECS-/ELINCS-nr. ef unnt er) og fyrirhugað hlutverk þeirra. Ef um er að ræða ilmefni og arómatískar
samsetningar: lýsing á heiti og kenninúmeri samsetningarinnar og deili á birginum.

2.

Eðlisefnafræðilegir eiginleikar og stöðugleiki snyrtivörunnar
Eðlisfræðilegir og efnafræðilegir eiginleikar efnanna eða blandnanna, sem og snyrtivörunnar.
Stöðugleiki snyrtivörunnar við sæmilega fyrirsjáanleg geymsluskilyrði.

3.

Örverufræðilegir eiginleikar
Nákvæm, örverufræðileg skilgreining á efninu eða blöndunni og snyrtivörunni. Þetta er sérstaklega mikilvægt þegar
um er að ræða snyrtivörur til notkunar í kringum augun, á slímhúð almennt og á skemmda húð og snyrtivörur til
notkunar fyrir börn undir þriggja ára aldri, eldri einstaklinga og einstaklinga sem sýna takmarkaða ónæmissvörun.
Niðurstöður úr skilvirkniprófun á geymsluþoli.

4.

Óhreinindi, snefilmagn og upplýsingar um umbúðaefni
Hreinleiki efnanna og samsetninganna.
Ef varan inniheldur snefilmagn af bönnuðum efnum skal leggja fram sönnun fyrir því að tæknilega ógerlegt sé að
komast hjá því.
Viðeigandi eiginleikar umbúðaefnis, einkum hreinleiki og stöðugleiki.

5.

Eðlileg og sæmilega fyrirsjáanleg notkun
Eðlileg og sæmilega fyrirsjáanleg notkun á vörunni. Rökstuðningurinn skal vera viðeigandi, einkum í ljósi viðvarana
og annarra útskýringa í merkingum vörunnar.

6.

Váhrif af völdum snyrtivörunnar
Gögn um váhrif af völdum snyrtivöru, að teknu tilliti til niðurstaðna skv. 5. liði í tengslum við
1) staðinn eða staðina sem snyrtivaran er notuð á,
2) yfirborðsflötinn (-fletina) sem varan er notuð á,
3) magnið af vörunni sem er notað,
4) lengd og tíðni notkunar,
5) eðlileg og sæmilega fyrirsjáanleg váhrifaleið eða -leiðir,
6) markþýði eða þýði sem verða fyrir váhrifum. Einnig skal tekið tillit til hugsanlegra váhrifa á tiltekið þýði.
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Við útreikning á váhrifum skal einnig taka tillit til eiturefnafræðilegra áhrifa (t.d. gæti verið nauðsynlegt að reikna
váhrif á flatareiningu húðar eða einingu líkamsþyngdar). Einnig skal fjalla um hugsanleg, óbein váhrif eftir öðrum
leiðum en með beinni notkun (t.d. innöndun úða í ógáti, inntaka í ógáti á snyrtivörum til notkunar á varir o.s.frv.).
Sérstaklega skal huga að hugsanlegum áhrifum kornastærðar á váhrif.
7.

Váhrif af völdum efna
Gögn um váhrif af völdum efna í snyrtivörunni fyrir viðeigandi eiturefnafræðilega endapunkta, að teknu tilliti til
upplýsinga skv. 6. lið.

8.

Eiturefnafræðileg samantekt um efnin
Eiturefnafræðileg samantekt um efni í snyrtivörunni fyrir alla viðeigandi, eiturefnafræðilega endapunkta, sbr. þó 18.
gr. Sérstök áhersla skal lögð á mat á staðbundnum eiturhrifum (húð- og augnertingu), húðnæmingu og, ef um er að
ræða útblámagleypnimælingu, ljósörvuð eiturhrif.
Athuga skal allar mikilvægar eiturefnafræðilegar frásogsleiðir sem og altæk áhrif og reikna skal öryggismörk út frá
mörkum um engin merkjanleg, skaðleg áhrif (e. no observed adverse effects level (NOAEL)). Vanti þessa umfjöllun
skal það rökstutt á viðeigandi hátt.
Einkum skal athuga hugsanleg áhrif eftirfarandi þátta á eiturefnafræðilegu samantektina:
— kornastærð, þ.m.t. nanóefni,
— óhreinindi efna og hráefna sem eru notuð og
— víxlverkun efna.
Færa skal tilhlýðileg og viðeigandi rök fyrir sérhverri ályktun út frá byggingarlega hliðstæðum efnum.
Heimildir fyrir upplýsingum skulu skýrt tilgreindar.

9.

Óæskileg áhrif og alvarleg, óæskileg áhrif
Öll fyrirliggjandi gögn um óæskileg áhrif og alvarleg, óæskileg áhrif snyrtivörunnar eða, þar sem við á, annarra
snyrtivara. Tölfræðileg gögn teljast þar með.

10. Upplýsingar um snyrtivöruna
Aðrar viðeigandi upplýsingar, t.d. úr fyrirliggjandi rannsóknum á sjálfboðaliðum eða tilhlýðilega staðfestar og
rökstuddar niðurstöður úr áhættumati sem var unnið á öðrum viðeigandi sviðum.
B-hluti – Öryggismat fyrir snyrtivörur
1.

Niðurstaða áhættumats
Yfirlýsing varðandi öryggi snyrtivörunnar með tilliti til 3. gr.

2.

Merking með viðvörunum og notkunarleiðbeiningum
Yfirlýsing um nauðsyn þess að merkja með sérstökum viðvörunum og notkunarleiðbeiningum í samræmi við d-lið
1. mgr. 19. gr.

3.

Rökstuðningur
Skýring á þeirri vísindalegu rökleiðslu sem leiddi til matsniðurstöðunnar í 1. lið og yfirlýsingarinnar í 2. lið.
Þessi skýring skal byggjast á lýsingunum sem settar eru fram í A-hlutanum. Þar sem við á skal meta og fjalla um
öryggismörk.
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Meðal annars skal vera sérstakt mat fyrir snyrtivörur, sem eru ætlaðar börnum undir þriggja ára aldri, og snyrtivörur
sem eru eingöngu ætlaðar til hreinlætis á viðkvæmum stöðum útvortis.
Hugsanlegar víxlverkanir efnanna í snyrtivörunni skulu metnar.
Færa skal tilhlýðileg rök fyrir umfjöllun um mismunandi eiturefnafræðilegar samantektir eða skort á slíkri umfjöllun.
Áhrif stöðugleika á öryggi snyrtivörunnar skal fá tilhlýðilega umfjöllun.
4.

Upplýsingar um matsmann og samþykki fyrir B-hluta
Nafn og heimilisfang öryggismatsmanns.
Sönnun um menntun og hæfi öryggismatsmanns.
Dagsetning og undirskrift öryggismatsmanns.
___________
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Inngangsorð II.–VI. viðauka
1) Að því er varðar II. til VI. viðauka hafa eftirfarandi hugtök þá merkingu sem hér segir:
a) „vara sem á að skola burt eftir notkun“: snyrtivara sem á að fjarlægja eftir notkun á húð, hár eða slímhúð,
b) „vara sem ekki á að skola burt eftir notkun“: snyrtivara sem er ætluð fyrir langvarandi snertingu við húð, hár
eða slímhúð,
c) „hárvara“: snyrtivara sem er ætluð til notkunar á hár á höfði eða í andliti, að undanskildum augnhárum,
d) „húðvara“: snyrtivara sem er ætluð til notkunar á húð,
e) „vara fyrir varir“: snyrtivara sem er ætluð til notkunar á varir,
f)

„andlitsvara“: snyrtivara sem er ætluð til notkunar á húð í andliti,

g) „naglavara: snyrtivara sem er ætluð til notkunar á neglur,
h) „vara til munnhirðu“: snyrtivara sem er ætluð til notkunar á tennur eða slímhúð í munni,
i)

„vara til notkunar á slímhúð“: snyrtivara sem er ætluð til notkunar á slímhúð
— í munni eða
— innan á augnhvörmum eða
— á ytri kynfærum,

j)

„augnvara“: snyrtivara sem er ætluð til notkunar nálægt augum,

k) „fagleg notkun“: notkun snyrtivara í atvinnustarfsemi fagfólks.
2) Nota skal eftirfarandi lýsiorð til að auðvelda sanngreiningu efna:
— alþjóðlegt samheiti (INN-heiti) Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar fyrir lyf, Genf, ágúst 1975
— CAS-númer,
— EB-númer sem samsvarar annaðhvort númerum í Evrópuskránni yfir markaðssett íðefni (EINECS) eða
númerum í Evrópuskránni yfir tilkynnt efni (ELINCS) eða skráningarnúmeri samkvæmt reglugerð (EB) nr.
1907/2006.
— XAN-heiti, sem er heiti samþykkt af tilteknu landi (X), t.d. USAN, sem samsvarar heitinu sem er samþykkt í
Bandaríkjum Ameríku.
— Heiti í skránni yfir almenn heiti innihaldsefna sem um getur í 33. gr. þessarar reglugerðar.
3) Efni sem eru á skrá í III.–VI. viðauka ná ekki yfir nanóefni nema þess sé getið sérstaklega.
______________
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II. VIÐAUKI
SKRÁ YFIR EFNI SEM ERU BÖNNUÐ Í SNYRTIVÖRUM
Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

1

N-(5-klórbensoxasól-2-ýl)asetamíð

35783-57-4

2

(2-asetoxýetýl)trímetýlammóníumhýdroxíð (asetýlkólín) og sölt
þess

51-84-3

200-128-9

3

Deanólaseglúmat (INN)

3342-61-8

222-085-5

4

Spírónólaktón (INN)

52-01-7

200-133-6

5

[4-(4-hýdroxý-3-joðfenoxý)-3,5-díjoðfenýl] ediksýra (tíratríkól
(INN)) og sölt hennar

51-24-1

200-086-1

6

Metótrexat (INN)

59-05-2

200-413-8

7

Amínókaprósýra (INN) og sölt hennar

60-32-2

200-469-3

8

Sinkófen (INN), sölt þess, afleiður og sölt þessara afleiða

132-60-5

205-067-1

9

Þýróprópsýra (INN) og sölt hennar

51-26-3

10

Tríklórediksýra

76-03-9

200-927-2

11

Aconitum napellus L. (lauf, rætur og galeniskar (e. galenical)
efnablöndur)

84603-50-9

283-252-6

12

Akónitín (aðalbeiskjuefnið í Aconitum napellus L.) og sölt þess

302-27-2

206-121-7

13

Adonis vernalis L. og efnablöndur þess

84649-73-0

283-458-6

14

Adrenalín (INN)

51-43-4

200-098-7

15

Rauwolfia serpentina L. beiskjuefni og sölt þeirra

90106-13-1

290-234-1

16

Alkýnalkóhól, esterar þeirra, eterar og sölt

17

Ísóprenalín (INN)

7683-59-2

231-687-7

18

Allýlísóþíósýanat

57-06-7

200-309-2

19

Allóklamíð (INN) og sölt þess

5486-77-1

20

Nalorfín (INN), sölt þess og eterar

62-67-9

200-546-1

21

Amín sem verka á miðtaugakerfið (e. sympathicomimetic amines):
öll efni sem eru á fyrstu skránni yfir lyf sem fást einungis gegn
lyfseðli og getið er um í ályktun Evrópuráðsins AP ( 69) 2.

300-62-9

206-096-2

22

Anilín og sölt þess og halógen- og súlfónafleiður

62-53-3

200-539-3

23

Betoxýkaín (INN) og sölt þess

3818-62-0

24

Soxasólamín (INN)

61-80-3

200-519-4

25

Prókaínamíð (INN), sölt þess og afleiður

51-06-9

200-078-8

26

Bensidín

92-87-5

202-199-1

27

Túamínóheptan (INN), hverfur þess og sölt

123-82-0

204-655-5

28

Oktodrín (INN) og sölt þess

543-82-8

208-851-1

29

2-amínó-1,2-bis (4-metoxýfenýl) etanól og sölt þess

530-34-7

30

2-dímetýlpentýlamín og sölt þess

105-41-9

203-296-1

31

4-amínósalisýlsýra og sölt hennar

65-49-6

200-613-5

32

Tólúidín, hverfur þeirra, sölt og halógen- og súlfóafleiður

26915-12-8

248-105-2
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Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

33

Xýlídín, hverfur þeirra, sölt, halógen- og súlfóafleiður

1300-73-8

215-091-4

34

Imperatórín (9-(3-metýlbút-2-enýloxý)fúró[3,2-g]krómen-7-ón)

482-44-0

207-581-1

35

Ammi majus L. og galeniskar efnablöndur þess

90320-46-0

291-072-4

36

2,3-díklór-2-metýlbútan

507-45-9

37

Efni með karlhormónsvirkni

38

Antrasenolía

39

Sýklalyf

40

120-12-7

204-371-1

Antímon og efnasambönd þess

7440-36-0

231-146-5

41

Adonis cannabinum L. og efnablöndur þess

84603-51-0

283-253-1

42

Apómorfín ((R) 5,6,6a 7-tetrahýdró-6-metýl-4H-díbensó [de,g]
kínólín-10,11-díól) og sölt þess

58-00-4

200-360-0

43

Arsen og efnasambönd þess

7440-38-2

231-148-6

44

Atropa belladonna L. og efnablöndur þess

8007-93-0

232-365-9

45

Atrópín, sölt þess og afleiður

51-55-8

200-104-8

46

Baríumsölt, þó ekki baríumsúlfíð með þeim skilyrðum sem mælt er
fyrir um í III. viðauka og baríumsúlfat, lög, sölt og fastlitarefni, sem
eru tilreidd úr litunarefnum, ef þau eru skráð í IV. viðauka.

47

Bensen

71-43-2

200-753-7

48

Bensimídasól-2(3H)-ón

615-16-7

210-412-4

49

Bensasepín og bensódíasepín

12794-10-4

50

1-dímetýlamínómetýl-1-metýlprópýlbensóat (amýlókaín) og sölt
þess

644-26-8

51

2,2,6-trímetýl-4-píperidýlbensóat (eukaín) og sölt þess

500-34-5

52

Ísókarboxasíð (INN)

59-63-2

200-438-4

53

Bendróflúmeþíasíð (INN) og afleiður þess

73-48-3

200-800-1

54

Beryllíum og efnasambönd þess

7440-41-7

231-150-7

55

Bróm, frumefni

7726-95-6

231-778-1

56

Bretýlíumtosílat (INN)

61-75-6

200-516-8

57

Karbrómal (INN)

77-65-6

201-046-6

58

Brómisóval (INN)

496-67-3

207-825-7

59

Brómfeníramín (INN) og sölt þess

86-22-6

201-657-8

60

Bensílóníumbrómíð (INN)

1050-48-2

213-885-5

61

Tetrýlammóníumbrómíð (INN)

71-91-0

200-769-4

62

Brúsín

357-57-3

206-614-7

63

Tetrakaín (INN) og sölt þess

94-24-6

202-316-6

64

Mófebútasón (INN)

2210-63-1

218-641-1

65

Tólbútamíð (INN)

64-77-7

200-594-3

66

Karbútamíð (INN)

339-43-5

206-424-4

67

Fenýlbútasón (INN)

50-33-9

200-029-0

68

Kadmíum og efnasambönd þess

7440-43-9

231-152-8

69

Kanþaríð, Cantharis vesicatoria

92457-17-5

296-298-7

70

Kanþarídín

56-25-7

200-263-3

211-411-1
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Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

71

Fenpróbamat (INN)

673-31-4

211-606-1

72

Nítróafleiður karbasóls

73

Koldísúlfíð

75-15-0

200-843-6

74

Katalasi

9001-05-2

232-577-1

75

Sefalín og sölt þess

483-17-0

207-591-6

76

Chenopodium ambrosioides L. (ilmkjarnaolía)

8006-99-3

77

2,2,2-tríklóretan-1,1-díól

302-17-0

206-117-5

78

Klór

7782-50-5

231-959-5

79

Klórprópamíð (INN)

94-20-2

202-314-5

80

Flutt eða eytt

81

4-fenýlasófenýlen-1,3-díamínsítrathýdróklóríð
(krýsóidínsítrathýdróklóríð)

5909-04-6

82

Klórsoxasón (INN)

95-25-0

202-403-9

83

2-klór-6-metýlpýrimidín-4-ýldímetýlamín (krímidín-ISO)

535-89-7

208-622-6

84

Klórpróþixen (INN) og sölt þess

113-59-7

204-032-8

85

Klófenamíð (INN)

671-95-4

211-588-5

86

N,N´-bis (2-klóretýl) metýlamín N-oxíð og sölt þess

126-85-2

87

Klórmetín (INN) og sölt þess

51-75-2

200-120-5

88

Sýklófosfamíð (INN) og sölt þess

50-18-0

200-015-4

89

Mannómústín (INN) og sölt þess

576-68-1

209-404-3

90

Bútanilíkaín (INN) og sölt þess

3785-21-5

91

Klórmesanón (INN)

80-77-3

201-307-4

92

Tríparanól

78-41-1

201-115-0

93

2-[2(4-klórfenýl)-2-fenýlasetýl] indan-1,3-díón (klórfasínón-ISO)

3691-35-8

223-003-0

94

Klórfenoxamín (INN)

77-38-3

95

Fenaglýkódól (INN)

79-93-6

201-235-3

96

Klóretan

75-00-3

200-830-5

97

Króm; krómsýra og sölt hennar

7440-47-3

231-157-5

98

Claviceps purpurea Tul., beiskjuefni og galeniskar efnablöndur
þess

84775-56-4

283-885-8

99

Conium maculatum L. (aldin, duft, galeniskar efnablöndur)

85116-75-2

285-527-6

100

Glýsýklamíð

664-95-9

211-557-6

101

Kóbaltbensensúlfónat

23384-69-2

102

Kolsisín, sölt þess og afleiður

64-86-8

200-598-5

103

Kolsikósíð og afleiður þess

477-29-2

207-513-0

104

Colchicum autumnale L. og galeniskar efnablöndur þess

84696-03-7

283-623-2

105

Konvallatoxín

508-75-8

208-086-3

106

Anamirta cocculus L. (aldin)

107

Croton tiglium L. (olía)

8001-28-3

108

1-bútýl-3-(N-krótónóýlsúlfanilýl)úrea

52964-42-8
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Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

109

Kúrare og kúrarín

8063-06-7/
22260-42-0

232-5111/244-880-6

110

Tilbúin kúrarísön

111

Blásýra og sölt hennar

74-90-8

200-821-6

112

Feklemín (INN); 2-(α-sýklóhexýlbensýl)-N, N, N’, N’-tetraetýl1,3-própandíamín

3590-16-7

113

Sýklómenól (INN) og sölt þess

5591-47-9

114

Natríumhexasýklónat (INN)

7009-49-6

115

Hexaprópýmat (INN)

358-52-1

116

Flutt eða eytt

117

O,O´-díasetýl-N-allýl-N-normorfín

2748-74-5

118

Pípasetat (INN) og sölt þess

2167-85-3

218-508-8

119

5-(α,β-díbrómfenetýl)-5-metýlhýdantóín

511-75-1

208-133-8

120

N,N´-pentametýlenbis(trímetýlammóníum)sölt, t.d.
pentametóníumbrómíð (INN)

541-20-8

208-771-7

121

N, N’-[metýlimínó) díetýlen] bis (etýldímetýlammóníum) sölt, t.d.
asametóníumbrómíð (INN)

306-53-6

206-186-1

122

Sýklarbamat (INN)

5779-54-4

227-302-7

123

Klófenótan (INN); DDT (ISO)

50-29-3

200-024-3

124

N, N´-hexametýlenbis(trímetýlammóníum)sölt, t.d.
hexametóníumbrómíð (INN)

55-97-0

200-249-7

125

Díklóretön (etýlenklóríð), t.d. 1,2-díklóretan

107-06-2

203-458-1

126

Díklóretýlön (asetýlenklóríð), t.d. vínylídenklórið
(1,1-díklóretýlen)

75-35-4

200-864-0

127

Lýsergíð (INN) (LSD) og sölt þess

50-37-3

200-033-2

128

2-díetýlamínóetýl-3-hýdroxý-4-fenýlbensóat og sölt þess

3572-52-9

222-686-2

129

Kinsókaín (INN) og sölt þess

85-79-0

201-632-1

130

3-díetýlamínóprópýlsinnamat

538-66-9

131

O,O´-díetýl O-4-nítrófenýlfosfórþíóat (paraþíón-ISO)

56-38-2

200-271-7

132

[Oxalýlbis(imínóetýlen)] bis [(o-klórbensýl)díetýlammóníum]sölt,
t.d. ambenómíumklóríð (INN)

115-79-7

204-107-5

133

Metýprýlón (INN) og sölt þess

125-64-4

204-745-4

134

Digitalín og öll heterósíð Digitalis purpurea L.

752-61-4

212-036-6

135

7-[2-hýdroxý-3-(2-hýdroxýetýl-N - metýlamínó)própýl] þeófyllín
(xanþínól)

2530-97-4

136

Díósetedrín (INN) og sölt þess

497-75-6

207-849-8

137

Piprókúraríumjoðíð (INN)

3562-55-8

222-627-0

138

Própýfenasón (INN)

479-92-5

207-539-2

139

Tetrabenasín (INN) og sölt þess

58-46-8

200-383-6

140

Kaptódíam (INN)

486-17-9

207-629-1

141

Mefeklórasín (INN) og sölt þess

1243-33-0

142

Dímetýlamín

124-40-3

204-697-4

143

1,1-bis(dímetýlamínómetýl) própýlbensóat (amýdríkaín, alýpín)
og sölt þess

963-07-5

213-512-6

144

Metapýrilen (INN) og sölt þess

91-80-5

202-099-8

227-002-6

206-618-9
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Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

145

Metamfepramón (INN) og sölt þess

15351-09-4

239-384-1

146

Amítriptylín (INN) og sölt þess

50-48-6

200-041-6

147

Metformín (INN) og sölt þess

657-24-9

211-517-8

148

Ísósorbíðdínítrat (INN)

87-33-2

201-740-9

149

Malónónítríl

109-77-3

203-703-2

150

Súkkínnítríl

110-61-2

203-783-9

151

Dínítrófenólhverfur

51-28-5/
329-71-5/
573-56-8/
25550-58-7

200-087-7/
206-348-1/
209-357-9/
247-096-2

152

Inprókvon (INN)

436-40-8

153

Dímevamíð (INN) og sölt þess

60-46-8

200-479-8

154

Dífenýlpýralín (INN) og sölt þess

147-20-6

205-686-7

155

Súlfínpýrasón (INN)

57-96-5

200-357-4

156

N-(3-karbamóýl-3, 3-dífenýlprópýl)-N,Ndíísóprópýlmetýlammóníumsölt t.d. ísóprópamíðjoðíð (INN)

71-81-8

200-766-8

157

Benaktysín (INN)

302-40-9

206-123-8

158

Bensatrópín (INN) og sölt þess

86-13-5

159

Sýklisín (INN) og sölt þess

82-92-8

201-445-5

160

5,5-dífenýl-4 imídasólidón (doxenitóín (INN))

3254-93-1

221-851-6

161

Próbenesíð (INN)

57-66-9

200-344-3

162

Dísúlfiram (INN), þíram (INN)

97-77-8/
137-26-8

202-607-8/
205-286-2

163

Emetín, sölt þess og afleiður

483-18-1

207-592-1

164

Efedrín og sölt þess

299-42-3

206-080-5

165

Oxanamíð (INN) og afleiður þess

126-93-2

166

Eserín eða fýsóstigmín og sölt þess

57-47-6

200-332-8

167

Esterar 4-amínóbensósýru, með óbundinn amínóhóp, þó ekki efnið
sem gefið er upp í VI. viðauka

168

Kólínsölt og esterar þeirra, t.d. kólínklórið (INN)

67-48-1

200-655-4

169

Karamífen (INN) og sölt þess

77-22-5

201-013-6

170

Díetýl 4-nítrófenýlfosfat (paraoxón-ISO)

311-45-5

206-221-0

171

Metetóheptasín (INN) og sölt þess

509-84-2

172

Oxfeneridín (INN) og sölt þess

546-32-7

173

Etóheptasín (INN) og sölt þess

77-15-6

174

Metheptasín (INN) og sölt þess

469-78-3

175

Metýlfenídat (INN) og sölt þess

113-45-1

204-028-6

176

Doxýlamín (INN) og sölt þess

469-21-6

207-414-2

177

Tolboxan (INN)

2430-46-8

178

4-bensýloxýfenól og 4-etoxýfenól

103-16-2/
622-62-8

203-083-3/
210-748-1

179

Paretoxýkaín (INN) og sölt þess

94-23-5

205-246-4

180

Fenósólón (INN)

15302-16-6

239-339-6

181

Glútetímíð (INN) og sölt þess

77-21-4

201-012-0

201-007-3
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Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

182

Etýlenoxíð

75-21-8

200-849-9

183

Bemegríð (INN) og sölt þess

64-65-3

200-588-0

184

Valnoktamíð (INN)

4171-13-5

224-033-7

185

Halóperídól (INN)

52-86-8

200-155-6

186

Parametasón (INN)

53-33-8

200-169-2

187

Flúanísón (INN)

1480-19-9

216-038-8

188

Tríflúperídól (INN)

749-13-3

189

Flúoresón (INN)

2924-67-6

220-889-0

190

Flúorúrasíl (INN)

51-21-8

200-085-6

191

Flússýra, venjuleg sölt hennar, flókar og hýdróflúoríð, að
undanskildum efnum sem talin eru upp í III. viðauka

7664-39-3

231-634-8

192

Fúrfúrýltrímetýlammóníumsölt, t.d. fúrtretóníumjoðíð (INN)

541-64-0

208-789-5

193

Galantamín (INN)

357-70-0

194

Prógestógen

195

1,2,3,4,5,6-hexaklórsýklóhexan (BCH-ISO)

58-89-9

200-401-2

196

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-6,7-epoxý1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahýdró-1,4:5,8-dímetanónaftalen (endrín-ISO)

72-20-8

200-775-7

197

Hexaklóretan

67-72-1

200-666-4

198

(1R,4S,5R,8S)-1,2,3,4,10,10-hexaklór-1,4,4a,5,8,8a-hexahýdró1,4:5,8-dímetanónaftalen (ísódrín-ISO)

465-73-6

207-366-2

199

Hýdrastín, hýdrastínín og sölt þeirra

118-08-1/
6592-85-4

204-233-0/
229-533-9

200

Hýdrasíð og sölt þeirra, t.d. ísóníasíð (INN)

54-85-3

200-214-6

201

Hýdrasín, afleiður þess og sölt þeirra

302-01-2

206-114-9

202

Oktamoxín (INN) og sölt þess

4684-87-1

203

Varfarín (INN) og sölt þess

81-81-2

201-377-6

204

Etýlbis(4-hýdroxý-2-oxó-1-bensópýran-3-ýl)asetat og sölt
sýrunnar

548-00-5

208-940-5

205

Metókarbamól (INN)

532-03-6

208-524-3

206

Própatýlnítrat (INN)

2921-92-8

220-866-5

207

4,4’-díhýdroxý-3,3’-(3-metýlþíóprópýlíden) díkúmarín

208

Fenadíasól (INN)

1008-65-7

209

Nítróxólín (INN) og sölt þess

4008-48-4

223-662-4

210

Hýoskýamín, sölt þess og afleiður

101-31-5

202-933-0

211

Hyoscyamus niger L. (lauf, fræ, duft og galeniskar efnablöndur)

84603-65-6

283-265-7

212

Pemólín (INN) og sölt þess

2152-34-3

218-438-8

213

Joð

7553-56-2

231-442-4

214

Dekametýlenbis(trímetýlammóníum) sölt, t.d.
dekametóníumbrómíð (INN)

541-22-0

208-772-2

215

Ípekakúanha (Cephaelis ipecacuanha Brot. og skyldar tegundir)
(rætur, duft og galeniskar efnablöndur)

8012-96-2

232-385-8

216

(2-ísóprópýlpent4-enóýl)úrea (aprónalíð)

528-92-7

208-443-3

217

α-santonín [(3S,5aR,9bS)-3,3a,4,5,5a,9b-hexahýdró-3,5a,9trímetýlnaftó [1,2-b] fúran-2,8-díón]

481-06-1

207-560-7

218

Lobelia inflata L. og galeniskar efnablöndur hennar

84696-23-1

283-642-6
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219

Lóbelín (INN) og sölt þess

90-69-7

202-012-3

220

Barbitúröt

221

Kvikasilfur og efnasambönd þess, þó ekki efnin sem talin eru upp
í V. viðauka

7439-97-6

231-106-7

222

3,4,5-trímetoxýfenetýlamín (meskalín) og sölt þess

54-04-6

200-190-7

223

Metaldehýð

9002-91-9

224

2-(4-allýl-2-metoxýfenoxý)-N,N-díetýlasetamíð og sölt þess

305-13-5

225

Kúmetaról (INN)

4366-18-1

224-455-1

226

Dextrómetorfan (INN) og sölt þess

125-71-3

204-752-2

227

2-metýlheptýlamín og sölt þess

540-43-2

228

Ísómetheptín (INN) og sölt þess

503-01-5

207-959-6

229

Mekamýlamín (INN)

60-40-2

200-476-1

230

Gúaifenesín

93-14-1

202-222-5

231

Díkúmaról (INN)

66-76-2

200-632-9

232

Fenmetrasín (INN), afleiður þess og sölt

134-49-6

205-143-4

233

Þíamasól (INN)

60-56-0

200-482-4

234

3,4-díhýdró-2-metoxý-2-metýl-4-fenýl-2H,5H-pýranó [3,2-c]-[1]
bensópýran-5-ón (sýklókúmaról)

518-20-7

208-248-3

235

Karísópródól (INN)

78-44-4

201-118-7

236

Mepróbamat (INN)

57-53-4

200-337-5

237

Tefasólín (INN) og sölt þess

1082-56-0

238

Arekólín

63-75-2

200-565-5

239

Poldínmetílsúlfat (INN)

545-80-2

208-894-6

240

Hýdroxýsín (INN)

68-88-2

200-693-1

241

2-naftól

135-19-3

205-182-7

242

1- og 2-naftýlamín og sölt þeirra

134-32-7/
91-59-8

205-138-7/
202-080-4

243

3 (1-naftýl)-24-hýdroxýkúmarín

39923-41-6

244

Nafasólín (INN) og sölt þess

835-31-4

212-641-5

245

Neóstigmín og sölt þess, t.d. neóstigmínbrómíð (INN)

114-80-7

204-054-8

246

Nikótín og sölt þess

54-11-5

200-193-3

247

Amýlnítröt

110-46-3

203-770-8

248

Ólífræn nítrít, þó ekki natríumnítrít

14797-65-0

249

Nítróbensen

98-95-3

250

Nítrókresól og alkalímálmsölt þeirra

12167-20-3

251

Nítrófúrantóín (INN)

67-20-9

200-646-5

252

Fúrasólidón (INN)

67-45-8

200-653-3

253

Nítróglýserín, própan-1,2,3-tríýltrínítrat

55-63-0

200-240-8

254

Asenókúmaról (INN)

152-72-7

205-807-3

255

Alkalípentasýanónítrósýlferrat (2-), t.d.

14402-89-2/
13755-38-9

238-373-9 / -

256

Nítróstilben, raðkvæmi þeirra og afleiður

257

Noradrenalín og sölt þess

51-41-2

200-096-6

202-716-0
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258

Noskapín (INN) og sölt þess

128-62-1

204-899-2

259

Gúanetidín (INN) og sölt þess

55-65-2

200-241-3

260

Estrógen

261

Óleandrín

465-16-7

207-361-5

262

Klórtalidón (INN)

77-36-1

201-022-5

263

Pelletíerín og sölt þess

2858-66-4/
4396-01-4

220-673-6/
224-523-0

264

Pentaklóretan

76-01-7

200-925-1

265

Pentaeritrítýltetranítrat (INN)

78-11-5

201-084-3

266

Petríklóral (INN)

78-12-6

267

Oktamýlamín (INN) og sölt þess

502-59-0

207-947-0

268

Píkrínsýra

88-89-1

201-865-9

269

Fenasemíð

63-98-9

200-570-2

270

Dífenkloxasín (INN)

5617-26-5

271

2-fenýlíndan-1,3-díón (feníndíón (INN))

83-12-5

201-454-4

272

Etýlfenasemíð (fenetúríð (INN))

90-49-3

201-998-2

273

Fenprókúmon (INN)

435-97-2

207-108-9

274

Fenýramídól (INN)

553-69-5

209-044-7

275

Tríamteren (INN) og sölt þess

396-01-0

206-904-3

276

Tetraetýlpýrófosfat, (TEPP-ISO)

107-49-3

203-495-3

277

Trítólýlfosfat

1330-78-5

215-548-8

278

Psilosybín (INN)

520-52-5

208-294-4

279

Fosfór og málmfosfíð

7723-14-0

231-768-7

280

Þalídómíð (INN) og sölt þess

50-35-1

200-031-1

281

Physostigma venenosum Balf.

89958-15-6

289-638-0

282

Pikrótoxín

124-87-8

204-716-6

283

Pílókarpín og sölt þess

92-13-7

202-128-4

284

α-píperídín-2-ýlbensýlasetat, vinstrisnúandi þreósaform
(levófasetóperan (INN)) og sölt þess

24558-01-8

285

Pipradról (INN) og sölt þess

467-60-7

207-394-5

286

Asasýklonól (INN) og sölt þess

115-46-8

204-092-5

287

Bíetamíverín (INN)

479-81-2

207-538-7

288

Bútópíprín (INN) og sölt þess

55837-15-5

259-848-7

289

Blý og efnasambönd þess

7439-92-1

231-100-4

290

Kóniín

458-88-8

207-282-6

291

Prunus laurocerasus L. („lárheggsvatn“) (e. cherry laurel)

89997-54-6

289-689-9

292

Metýrapón (INN)

54-36-4

200-206-2

293

Geislavirk efni, eins og þau eru skilgreind í tilskipun 96/29/KBE( )
um grundvallaröryggisstaðla um verndun heilbrigðis starfsmanna
og almennings gegn hættu af völdum jónandi geislunar.

294

Juniperus sabina L. (lauf, ilmkjarnaolía og galeniskar efnablöndur)

90046-04-1

289-971-1

1
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295

Hýoskín, sölt þess og afleiður

51-34-3

200-090-3

296

Gullsölt

297

Selen og efnasambönd þess, þó ekki selendísúlfíð með
skilyrðunum sem sett eru fram undir tilvísunarnúmeri nr. 49 í III.
viðauka

7782-49-2

231-957-4

298

Solanum nigrum L. og galeniskar efnablöndur þess

84929-77-1

284-555-6

299

Spartein (INN) og sölt þess

90-39-1

201-988-8

300

Sykursterar (barksterar)

301

Datura stramonium L. og galeniskar efnablöndur þess

84696-08-2

283-627-4

302

Strofantín, aglúkon þeirra og afleiður þeirra beggja

11005-63-3

234-239-9

303

Strophantus tegundir og galeniskar efnablöndur þeirra

304

Striknín og sölt þess

57-24-9

200-319-7

305

Strychnos-tegundir og galeniskar efnablöndur þeirra

306

Fíkniefni og deyfandi efni, náttúruleg og tilbúin: Öll efni sem eru
skráð í töflu I og II í alþjóðasamningi um ávana- og fíkniefni sem
var undirritaður í New York 30. mars 1961

307

Súlfónamíð (súlfanílamíð og afleiður fengnar með skiptihvarfi eins
eða fleiri H-atóma -NH2-hópsins) og sölt þeirra

308

Súltíam (INN)

61-56-3

200-511-0

309

Neódým og sölt þess

7440-00-8

231-109-3

310

Þíótepa (INN)

52-24-4

200-135-7

311

Pilocarpus jaborandi Holmes og galeniskar efnablöndur þess

84696-42-4

283-649-4

312

Tellúr og efnasambönd þess

13494-80-9

236-813-4

313

Xýlómetasólín (INN) og sölt þess

526-36-3

208-390-6

314

Tetraklóretýlen

127-18-4

204-825-9

315

Koltetraklóríð

56-23-5

200-262-8

316

Hexaetýltetrafosfat

757-58-4

212-057-0

317

Þallíum og efnasambönd þess

7440-28-0

231-138-1

318

Thevetia neriifolia Juss., glýkósíðútdráttur

90147-54-9

290-446-4

319

Eþíónamíð (INN)

536-33-4

208-628-9

320

Fenóþíasín (INN) og efnasambönd þess

92-84-2

202-196-5

321

Þíóúrea og afleiður þess, þó ekki efnið sem er skráð í III. viðauka

62-56-6

200-543-5

322

Mefesín (INN) og esterar þess

59-47-2

200-427-4

323

Bóluefni, eiturefni eða sermi sem skilgreind eru sem ónæmislyf
skv. 4. mgr. 1. gr. tilskipunar 2001/83/EB

324

Tranýlsýprómín (INN) og sölt þess

155-09-9

205-841-9

325

Tríklórnítrómetan (klórpikrín)

76-06-2

200-930-9

326

2,2,2-tríbrómetanól (tríbrómetýlalkóhól)

75-80-9

200-903-1

327

Tríklórmetín (INN) og sölt þess

817-09-4

212-442-3

328

Tretamín (INN)

51-18-3

200-083-5

329

Gallamíntríeþíódíð (INN)

65-29-2

200-605-1

330

Urginea scilla Steinh. og galeniskar efnablöndur þess

84650-62-4

283-520-2

331

Veratrín, sölt þess og galeniskar efnablöndur

3.2.8051

613-062-00-4

332

Schoenocaulon officinale Lind (fræ og galeniskar efnablöndur)

84604-18-2

283-296-6
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333

Veratrum spp. og efnablöndur þeirra

90131-91-2

290-407-1

334

Vínylklóríðeinliða

75-01-4

200-831-0

335

Ergókalsíferól (INN) og kólekalsíferól (D2 og D3-vítamín)

50-14-6/
67-97-0

200-014-9/
200-673-2

336

Sölt O-alkýldíþíókarbónsýru (xanþöt)

337

Yohimbín og sölt þess

146-48-5

205-672-0

338

Dímetýlsúlfoxíð (INN)

67-68-5

200-664-3

339

Dífenhýdramín (INN) og sölt þess

58-73-1

200-396-7

340

4-tert-bútýlfenól

98-54-4

202-679-0

341

4-tert-bútýlpýrókatekól

98-29-3

202-653-9

342

Díhýdrótakhýsteról (INN)

67-96-9

200-672-7

343

Díoxan

123-91-1

204-661-8

344

Morfólín og sölt þess

110-91-8

203-815-1

345

Pyrethrum album L. og galeniskar efnablöndur þess

346

2-[4-metoxýbensýl-N-(2-pýridýl)amínó] etýldímetýlamínmaleat
(mepýramínmaleat, pýrílamínmaleat)

59-33-6

200-422-7

347

Trípelennamín (INN)

91-81-6

202-100-1

348

Tetraklórsalisýlanilíð

5.7.7426

349

Díklórsalisýlanilíð

1147-98-4

350

Tetrabrómsalisýlanilíð

351

Díbrómsalisýlanilíð

352

Bíþíónól (INN)

97-18-7

202-565-0

353

Þíúrammónósúlfíð

97-74-5

202-605-7

354

Flutt eða eytt

355

Dímetýlformamíð (N,N-dímetýlformamíð)

68-12-2

200-679-5

356

4-fenýlbút-3-en-2-ón (bensýlídenaseton)

122-57-6

204-555-1

357

Bensóöt-4-hýdroxý-3-metoxýsinnamýlalkóhóls
(kóniferýlalkóhóls), að undanskildu venjulegu innihaldi sem notað
er í náttúrulegum kjörnum

358

Fúrókúmarín (t.d. tríoxýsalen (INN), 8-metoxýpsóralen) að
undanskildu venjulegu innihaldi sem notað er í náttúrulegum
kjörnum

3902-71-4/
298-81-7/
484-20-8

223-459-0/
206-066-9/
207-604-5

Sólvarnar- og brúnkuvörur skulu innihalda minna en 1 mg/kg af
fúrókúmarínum
359

Olía úr fræjum Laurus nobilis L.

84603-73-6

283-272-5

360

Safról, að undanskildu venjulegu innihaldi í náttúrulegum kjörnum
og að því tilskildu að styrkurinn fari ekki yfir:

94-59-7

202-345-4

100 ppm í fullunninni vöru, 50 ppm í vörum til tann- og munn
hirðu, og að því tilskildu að tannkrem, sem eru sérstaklega ætluð
börnum, innihaldi ekki safról
361

5,5’-dí-ísóprópýl-2,2’-dímetýlbífenýl-4,4’-díýldíhýpójoðít
(þýmóljoðíð)

552-22-7

209-007-5

362

3´-etýl-5´,6´,7´,8´-tetrahýdró-5´,5´,8´,8´-tetrametýl-2´-asetónaftón
eða 7-asetýl-6-etýl-1,1,4,4-tetrametýl-1,2,3,4-tetrahýdrónaftalen
(AETT, versalíð)

88-29-9

201-817-7

363

o-fenýlendíamín og sölt þess

95-54-5

202-430-6
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a

364

4-metýl-m-fenýlendíamín (tólúen-2,4-díamín) og sölt þess

95-80-7

202-453-1

365

Aristólókíasýra og sölt hennar, Aristolochia spp. og efnablöndur
þeirra

475-80-9/
313-67-7/
15918-62-4

202-499-6/
206-238-3/-

366

Klóróform

67-66-3

200-663-8

367

2,3,7,8-tetraklórdíbensó-p-díoxín (TCDD)

1746-01-6

217-122-7

368

2,6-dímetýl-1,3-díoxan-4-ýlasetat (dímetoxan)

828-00-2

212-579-9

369

Pýríþíónnatríum (INNM)(2

3811-73-2

223-296-5

370

N-(tríklórmetýlþíó)-4-sýklóhexen-1,2-díkarboxímíð (kaptan-ISO)

133-06-2

205-087-0

371

2,2´-díhýdroxý-3,3´,5,5´,6,6´-hexaklórdífenýlmetan (hexaklórfen
(INN))

70-30-4

200-733-8

372

6-(píperídínýl)-2,4-pýrímídíndíamín 3-oxíð (mínoxídíl (INN)) og
sölt þess

38304-91-5

253-874-2

373

3,4´,5-tríbrómsalísýlanílíð (tríbrómsalan (INN))

87-10-5

201-723-6

374

Phytolacca spp. og efnablöndur þeirra

65497-07-6/
60820-94-2

375

Tretínóín (INN) (retínsýra og sölt hennar)

302-79-4

206-129-0

376

1-metoxý-2,4-díamínóbensen (2,4-díamínóanísól - CI 76050) og
sölt þess

615-05-4

210-406-1

377

1-metoxý-2,5-díamínóbensen (2,5-díamínóanísól) og sölt þess

5307-02-8

226-161-9

378

Litunarefni CI 12140

3118-97-6

221-490-4

379

Litunarefni CI 26105 (Solvent Red 24)

85-83-6

201-635-8

380

Litunarefni CI 42555 (Basic Violet 3)

548-62-9

208-953-6

Litunarefni CI 425555:1

467-63-0

207-396-6

Litunarefni CI 425555:2
381

Amýl 4-dímetýlamínóbensóat, blandaðar hverfur (padímat A
(INN))

14779-78-3

238-849-6

383

2-amínó-4-nítrófenól

99-57-0

202-767-9

384

2-amínó-5-nítrófenól

121-88-0

204-503-8

385

11-α-hýdroxýpregn-4-en-3,20-díón og esterar þess

80-75-1

201-306-9

386

Litunarefni CI 42640 ([4-[[4-(dímetýlamínó)fenýl][4-[etýl(3súlfónatóbensýl)amínó]fenýl]metýlen]sýklóhexa-2,5-díen-1ýlíden](etýl)(3-súlfónatóbensýl)ammóníum, natríumsalt)

1694-09-3

216-901-9

387

Litunarefni CI 13065

587-98-4

209-608-2

388

Litunarefni CI 42535 (Basic Violet 1)

8004-87-3

389

Litunarefni CI 61554 (Solvent Blue 35)

17354-14-2

241-379-4

390

Andkarlhormón með sterauppbyggingu

391

Sirkon og efnasambönd þess, þó ekki efnin sem eru skráð undir
tilvísunarnúmerinu 50 í III. viðauka, og sirkonlög, fastlitarefni eða
sölt litunarefnanna þegar þau eru skráð í IV. viðauka.

7440-67-7

231-176-9

392

Flutt eða eytt

393

Asetónítríl

75-05-8

200-835-2

394

Tetrahýdrósólín (tetrýsólín (INN)) og sölt þess

84-22-0

201-522-3
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395

Hýdróxý-8-kínólín og súlfat þess, að undanskildri notkuninni sem
kveðið er á um í nr. 51 í III. viðauka

148-24-3/
134-31-6

205-711-1/
205-137-1

396

Díþíó-2,2-bispýridín-díoxíð 1,1´ (íblöndunarefni með þrívötnuðu
magnesíumsúlfati) - (pýrþíóndísúlfíð + magnesíumsúlfat)

43143-11-9

256-115-3

397

Litunarefni CI 12075 (Pigment Orange 5) og lög þess, fastlitarefni
og sölt

3468-63-1

222-429-4

398

Litunarefni CI 45170 og CI 45170:1 (Basic Violet 10)

81-88-9/
509-34-2

201-383-9/
208-096-8

399

Lídókaín (INN)

137-58-6

205-302-8

400

1,2-epoxýbútan

106-88-7

203-438-2

401

Litunarefni CI 15585

5160-02-1/
2092-56-0

225-935-3/
218-248-5

402

Strontíumlaktat

29870-99-3

249-915-9

403

Strontíumnítrat

10042-76-9

233-131-9

404

Strontíumpólýkarboxýlat

405

Pramókaín

140-65-8

205-425-7

406

4-etoxý-m-fenýlendíamín og sölt þess

5862-77-1

407

2,4-díamínófenýletanól og sölt þess

14572-93-1

408

Pýrókatekól (katekól)

120-80-9

204-427-5

409

Pýrógallól

87-66-1

201-762-9

410

Nítrósamín, t.d. dímetýlnítrósóamín, nítrósódíprópýlamín,
2,2´-nítrósóimínó)bisetanól

62-75-9/
621-64-7/
1116-54-7

200-549-8/
210-698-0/
214-237-4

411

Annars stigs alkýl- og alkanólamín og sölt þeirra

412

4-amínó-2-nítrófenól

119-34-6

204-316-1

413

2-metýl-m-fenýlendíamín (tólúen-2,6-díamín)

823-40-5

212-513-9

414

4-tert.-bútýl-3-metoxý-2,6-dínítrótólúen (moskusambrett)

83-66-9

201-493-7

415

Flutt eða eytt

416

Frumur, vefir eða afurðir unnar úr mannslíkamanum

417

3,3-bis(4-hýdroxýfenýl)þalíð (fenólþalín) (INN))

77-09-8

201-004-7

418

3-imídasól-4-ýlakrýlsýra (úrókansýra) og etýlester hennar

104-98-3/
27538-35-8

203-258-4/
248-515-1

419

Efni í 1. og 2. flokki, eins og þau eru skilgreind í 4. og 5. gr.
reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1774/2002(3), og
innihaldsefni sem eru unnin úr þeim

420

Hrá og hreinsuð koltjara

8007-45-2

232-361-7

421

1,1,3,3,5-pentametýl-4,6-dínítróindan (mosken)

116-66-5

204-149-4

422

5-tert.-bútýl-1,2,3-trímetýl-4,6-dínítróbensen (moskustíbeten)

145-39-1

205-651-6

423

Beiskjurótarolía (Inula helenium L., þegar hún er notuð sem
ilmefni

97676-35-2

424

Bensýlsýaníð, þegar það er notað sem ilmefni

140-29-4

205-410-5

425

Sýklamenalkóhól, þegar það er notað sem ilmefni

4756-19-8

225-289-2

426

Díetýlmaleat, þegar það er notað sem ilmefni

141-05-9

205-451-9

427

3,4-díhýdrókúmarín, þegar það er notað sem ilmefni

119-84-6

204-354-9

428

2,4-díhýdroxý-3-methýlbensaldehýð, þegar það er notað sem
ilmefni

6248-20-0

228-369-5
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429

3,7-dímetýl-2-okten-1-ól (6,7-díhýdrógeraníól), þegar það er notað
sem ilmefni

40607-48-5

254-999-5

430

4,6-dímetýl-8-tert-bútýlkúmarín, þegar það er notað sem ilmefni

17874-34-9

241-827-9

431

Dímetýlsítrakónat, þegar það er notað sem ilmefni

617-54-9

432

7,11-dímetýl-4,6,10-dódekatríen-3-ón (sýndarmetýljónon), þegar
það er notað sem ilmefni

26651-96-7

247-878-3

433

6,10-dímetýl-4,6,10-úndekatríen-3-ón (sýndarjónon), þegar það er
notað sem ilmefni

141-10-6

205-457-1

434

Dífenýlamín, þegar það er notað sem ilmefni

122-39-4

204-539-4

435

Etýlakrýlat, þegar það er notað sem ilmefni

140-88-5

205-438-8

436

Fíkjutré (Ficus carica L.), þegar það er notað sem ilmefni

68916-52-9

437

trans-2-heptenal, þegar það er notað sem ilmefni

18829-55-5

242-608-0

438

trans-2-hexenaldíetýlasetal, þegar það er notað sem ilmefni

67746-30-9

266-989-8

439

trans-2-hexenaldímetýlasetal, þegar það er notað sem ilmefni

18318-83-7

242-204-4

440

Hýdróabíetýlalkóhól, þegar það er notað sem ilmefni

13393-93-6

236-476-3

441

6-ísóprópýl-2-dekahýdróanaftalenól, þegar það er notað sem
ilmefni

34131-99-2

251-841-7

442

7-metoxýkúmarín, þegar það er notað sem ilmefni

531-59-9

208-513-3

443

4-(4-metoxýfenýl)-3-búten-2-ón (anísýlídenaseton), þegar það er
notað sem ilmefni

943-88-4

213-404-9

444

1-(4-metoxýfenýl)-1-penten-3-ón (alfa-metýlanísýlídenaseton),
þegar það er notað sem ilmefni

104-27-8

203-190-5

445

Metýl trans-2-bútenóat, þegar það er notað sem ilmefni

623-43-8

210-793-7

446

7-metýlkúmarín, þegar það er notað sem ilmefni

2445-83-2

219-499-3

447

5-metýl-2,3-hexandíón (asetýlísóvalerýl), þegar það er notað sem
ilmefni

13706-86-0

237-241-8

448

2-pentýlídensýklóhexanón, þegar það er notað sem ilmefni

25677-40-1

247-178-8

449

3,6,10-trímetýl-3,5,9-úndekatríen-2-ón (sýndarísómetýljónon),
þegar það er notað sem ilmefni

1117-41-5

214-245-8

450

Sítrónujárnurtaolía (Lippia citriodora Kunth.), þegar hún er notuð
sem ilmefni

2.12.8024

451

Flutt eða eytt

452

6-(2-klóretýl)-6(2-metoxýetoxý)-2,5,7,10-tetraoxa-6-sílaúndekan

37894-46-5

253-704-7

453

Kóbaltdíklóríð

7646-79-9

231-589-4

454

Kóbaltsúlfat

10124-43-3

233-334-2

455

Nikkelmónoxíð

1313-99-1

215-215-7

456

Dínikkeltríoxíð

3.6.1314

215-217-8

457

Nikkeldíoxíð

12035-36-8

234-823-3

458

Trínikkeldísúlfíð

12035-72-2

234-829-6

459

Tetrakarbónýlnikkel

13463-39-3

236-669-2

460

Nikkelsúlfíð

16812-54-7

240-841-2

461

Kalíumbrómat

2.1.7758

231-829-8

462

Kolsýringur

630-08-0

211-128-3

463

Búta-1,3-díen, sjá enn fremur færslur 464–611

106-99-0

203-450-8
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464

Ísóbútan, ef það inniheldur ≥ 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

75-28-5

200-857-2

465

Bútan, ef það inniheldur ≥ 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

106-97-8

203-448-7

466

Gös (jarðolía), C3–4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað
við þyngd

68131-75-9

268-629-5

467

Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og hvatasundruðu
nafta, frá gleypi við þættingu, ef það inniheldur > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68307-98-2

269-617-2

468

Endagas (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðun á nafta, frá þættingar
stöðgara, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68307-99-3

269-618-8

469

Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingar
stöðgara, án brennisteinsvetnis, ef það inniheldur > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68308-00-9

269-619-3

470

Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunar
einingu og strípara, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað
við þyngd

68308-01-0

269-620-9

471

Endagas (úr jarðolíu), úr gasolíu, frá gleypi við hvatasundrun, ef
það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68308-03-2

269-623-5

472

Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð, ef það inniheldur > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68308-04-3

269-624-0

473

Endagas (úr jarðolíu), frá etansneyði í gasheimtustöð, ef það
inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68308-05-4

269-625-6

474

Endagas (úr jarðolíu), úr brennisteinshreinsuðu eimi og nafta, frá
þættara, sýrulaust, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við
þyngd

68308-06-5

269-626-1

475

Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri og brennisteins
hreinsaðri gasolíu, frá strípara, án brennisteinsvetnis, ef það
inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68308-07-6

269-627-7

476

Endagas (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættingarstöðgara, ef
það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68308-08-7

269-628-2

477

Endagas (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara, án
brennisteinsvetnis, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað
við þyngd

68308-09-8

269-629-8

478

Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu eimi frá vetnisbrennisteins
sneyði, án brennisteinsvetnis, ef það inniheldur > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68308-10-1

269-630-3

479

Endagas (úr jarðolíu), úr forvinnslu á própan- og própýlenhráefni
til alkýlunar, frá etansneyði, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68308-11-2

269-631-9

480

Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstieimaðri, brennisteinshreinsaðri
gasolíu, án brennisteinsvetnis, ef það inniheldur > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68308-12-3

269-632-4

481

Gös (jarðolía), hvatasundraðir toppþættir, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68409-99-4

270-071-2

482

Alkön, C1–2, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68475-57-0

270-651-5

483

Alkön, C2-3, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68475-58-1

270-652-0

484

Alkön, C3-4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68475-59-2

270-653-6

485

Alkön, C4-5, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68475-60-5

270-654-1

486

Eldsneytisgös, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68476-26-6

270-667-2

487

Eldsneytisgös, jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68476-29-9

270-670-9

488

Vetniskolefni, C3–4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við
þyngd

68476-40-4

270-681-9

489

Vetniskolefni, C4-5, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við
þyngd

68476-42-6

270-682-4

490

Vetniskolefni, C2–4, C3-auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68476-49-3

270-689-2
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491

Jarðolíugös, fljótandi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað
við þyngd

68476-85-7

270-704-2

492

Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68476-86-8

270-705-8

493

Gös (úr jarðolíu), C3–4, ísóbútanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68477-33-8

270-724-1

494

Eimi (úr jarðolíu), C3–6, píperýlenauðug, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68477-35-0

270-726-2

495

Gös (úr jarðolíu), fyrir amínkerfi, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68477-65-6

270-746-1

496

Gös (úr jarðolíu), frá vetnisbrennisteinssneyði í benseneiningu,ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-66-7

270-747-7

497

Endurunnin gös (úr jarðolíu), frá benseneiningu, vetnisauðug, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-67-8

270-748-2

498

Gös (úr jarðolíu), úr blandolíu, vetnis- og köfnunarefnisauðug, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-68-9

270-749-8

499

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá bútankljúfi, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-69-0

270-750-3

500

Gös (jarðolía), C2-3, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað
við þyngd

68477-70-3

270-751-9

501

Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri gasolíu, botnþættir frá
própansneyði, C-4-auðug og sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68477-71-4

270-752-4

502

Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, botnþættir frá bútan
sneyði, C3–5-auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað
við þyngd

68477-72-5

270-754-5

503

Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu nafta, toppþættir frá própan
sneyði, C-3-auðug og sýrulaus, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68477-73-6

270-755-0

504

Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68477-74-7

270-756-6

505

Gös (úr jarðolíu) úr hvatasundrunareiningu, C1–5-auðug, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-75-8

270-757-1

506

Gös (úr jarðolíu), úr hvatafjölliðuðu nafta, toppþættir frá stöðgara,
C2–4-auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-76-9

270-758-7

507

Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, toppþættir frá strípara,
ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-77-0

270-759-2

508

Gös (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, C1–4-auðug, ef þau innihalda
> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-79-2

270-760-8

509

Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C6–8-þáttum frá hvataumbreyti, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-80-5

270-761-3

510

Gös (úr jarðolíu), úr C6–8-þáttum frá hvataumbreyti, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-81-6

270-762-9

511

Endurunnin gös (úr jarðolíu), úr C6–8-þáttum frá hvataumbreyti,
vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-82-7

270-763-4

512

Gös (úr jarðolíu), C3–5, ólefínskt og paraffínskt hráefni til
alkýlunar, frá hvataumbreyti, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68477-83-8

270-765-5

513

Gös (úr jarðolíu), C2-endurstreymisþáttur, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68477-84-9

270-766-0

514

Gös (úr jarðolíu), C4-auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68477-85-0

270-767-6

515

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá etansneyði, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-86-1

270-768-1

516

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá ísóbútansneyðiturni, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-87-2

270-769-7

517

Gös (úr jarðolíu), frá própansneyði, þurr, própenauðug, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-90-7

270-772-3
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518

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-91-8

270-773-9

519

Gös (úr jarðolíu), þurr, brennisteinsauðug, frá gasþéttingareiningu,
ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-92-9

270-774-4

520

Gös (úr jarðolíu), eimingarafurðir frá gasþéttingarendurgleypi, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-93-0

270-776-5

521

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá própansneyði í gasheimtustöð, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-94-1

270-777-0

522

Gös (úr jarðolíu), fyrir Girbatol-einingu, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68477-95-2

270-778-6

523

Gös (úr jarðolíu), frá vetnisgleypi, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68477-96-3

270-779-1

524

Gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68477-97-4

270-780-7

525

Gös (úr jarðolíu), úr endurvinnslu blandolíu frá vetnismeðhöndlun
areiningu, vetnis- og köfnunarefnisauðug, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68477-98-5

270-781-2

526

Gös (úr jarðolíu), úr hverfðu nafta, frá þættara, C4-auðug, án brenni
steinsvetnis, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68477-99-6

270-782-8

527

Endurunnin gös (úr jarðolíu), vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68478-00-2

270-783-3

528

Gös (úr jarðolíu), frá umbreyti, vetnisauðug, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-01-3

270-784-9

529

Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu,
ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-02-4

270-785-4

530

Gös (úr jarðolíu), úr umbreytingu, frá vetnismeðhöndlunareiningu,
vetnis- og metanauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað
við þyngd

68478-03-5

270-787-5

531

Gös (úr jarðolíu), frá umbreyti, frá vetnismeðhöndlunareiningu,
vetnisauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-04-6

270-788-0

532

Gös (úr jarðolíu), úr hitasundrun og eimingu, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-05-7

270-789-6

533

Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundraðri, skírðri olíu og hita
sundraðri undirþrýstileif, frá þættingarendurstreymiskúti, ef það
inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-21-7

270-802-5

534

Endagas (úr jarðolíu), úr stöðgun á hvatasundruðu nafta, frá gleypi,
ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-22-8

270-803-0

535

Endagas (úr jarðolíu), frá sameiginlegum þættara fyrir afurðir
frá hvatasundrunareiningu, hvataumbreyti og vetnisbrennisteins
sneyði, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-24-0

270-804-6

536

Endagas (úr jarðolíu), úr endurþættingu á afurðum frá hvatasundr
unareiningu, frá gleypi, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68478-25-1

270-805-1

537

Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá þættingar
stöðgara, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-26-2

270-806-7

538

Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá skilju, ef það
inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-27-3

270-807-2

539

Endagas (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu nafta, frá stöðgara, ef það
inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-28-4

270-808-8

540

Endagas (úr jarðolíu), úr sundruðu eimi, frá vetnismeðhöndlunar
einingu og skilju, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við
þyngd

68478-29-5

270-809-3

541

Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, sem hefur verið
brennisteinssneytt með vetni, frá skilju, ef það inniheldur > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68478-30-8

270-810-9
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542

Endagas (úr jarðolíu), blandaður straumur frá gasvinnslustöð
fyrir mettað gas, C4-auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68478-32-0

270-813-5

543

Endagas (úr jarðolíu), frá gasheimtustöð fyrir mettað gas, C1-2auðugt, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-33-1

270-814-0

544

Endagas (úr jarðolíu), úr undirþrýstileif, frá hitasundrunareiningu,
ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68478-34-2

270-815-6

545

Vetniskolefni, C3-4-auðug, úr jarðolíueimi, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68512-91-4

270-990-9

546

Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreyttu, beineimuðu nafta, toppþættir
frá stöðgara, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68513-14-4

270-999-8

547

Gös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta með breiðu suðumarksbili,
frá hexansneyði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við
þyngd

68513-15-5

271-000-8

548

Gös (úr jarðolíu), úr vetnissundrun, frá própansneyði, vetniskol
efnaauðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68513-16-6

271-001-3

549

Gös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu nafta, frá stöðgara, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68513-17-7

271-002-9

550

Gös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í háþrýstum leiftureimingarkúti
á útstreymisefni frá umbreyti, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68513-18-8

271-003-4

551

Gös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í lágþrýstum leiftureimingar
kúti á útstreymisefni frá umbreyti, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68513-19-9

271-005-5

552

Gös (úr jarðolíu), frá alkýlunarkljúfi, C4-auðug, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68513-66-6

271-010-2

553

Vetniskolefni, C1–4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við
þyngd

68514-31-8

271-032-2

554

Vetniskolefni, C1–4, brennisteinssneydd, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68514-36-3

271-038-5

555

Gös (úr jarðolíu), úr eimingu á olíuhreinsunargasi, ef þau innihalda
> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68527-15-1

271-258-1

556

Vetniskolefni, C1-3, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við
þyngd

68527-16-2

271-259-7

557

Vetniskolefni, C1–4, þáttur frá bútansneyði, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68527-19-5

271-261-8

558

Gös (úr jarðolíu), toppþættir frá pentansneyði eftir vetnismeð
höndlun á efni frá benseneiningu, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68602-82-4

271-623-5

559

Gös (úr jarðolíu), C1–5, vot, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68602-83-5

271-624-0

560

Gös (úr jarðolíu), frá annars stigs gleypi, úr þættingu á toppþáttum
frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68602-84-6

271-625-6

561

Vetniskolefni, C2–4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við
þyngd

68606-25-7

271-734-9

562

Vetniskolefni, C3, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við
þyngd

68606-26-8

271-735-4

563

Gös (úr jarðolíu), hráefni til alkýlunar,ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68606-27-9

271-737-5

564

Gös (úr jarðolíu), úr þættingu á botnþáttum frá própansneyði, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68606-34-8

271-742-2

565

Jarðolíuafurðir, olíuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68607-11-4

271-750-6

566

Gös (jarðolía), úr efnum úr vetnissundrun, frá lágþrýstiskilju, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68783-06-2

272-182-1

567

Gös (úr jarðolíu), blanda olíuhreinsunargasa, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68783-07-3

272-183-7

568

Gös (úr jarðolíu), úr hvatasundrun, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68783-64-2

272-203-4
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569

Gös (úr jarðolíu), C2–4, brennisteinssneydd, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68783-65-3

272-205-5

570

Gös (úr jarðolíu), olíuhreinsunargös, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68814-67-5

272-338-9

571

Gös (úr jarðolíu),úr afurðum frá platínuumbreyti, frá skilju, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68814-90-4

272-343-6

572

Gös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri
steinolíu, frá pentansneyðisstöðgara, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68911-58-0

272-775-5

573

Gös (úr jarðolíu), úr vetnismeðhöndlaðri, brennisteinsauðugri
steinolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68911-59-1

272-776-0

574

Gös (úr jarðolíu), úr þættingu á jarðolíu, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68918-99-0

272-871-7

575

Gös (úr jarðolíu), úr hexansneyði, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68919-00-6

272-872-2

576

Gös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á eimi í Unifiner-einingu,
frá strípara, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68919-01-7

272-873-8

577

Gös (úr jarðolíu), úr þættingu á afurðum frá einingu fyrir
hvatasundrun í svifbeði, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68919-02-8

272-874-3

578

Gös (úr jarðolíu), eftir þvott á gasi úr einingu fyrir hvatasundrun
í svifbeði, frá annars stigs gleypi, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68919-03-9

272-875-9

579

Gös (úr jarðolíu), eftir brennisteinssneyðingu á þungu eimi í
vetnismeðhöndlunareiningu, frá strípara, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68919-04-0

272-876-4

580

Gös (úr jarðolíu), úr léttu, beineimuðu bensíni, frá þættingar
stöðgara, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68919-05-1

272-878-5

581

Gös (úr jarðolíu), úr brennisteinssneyðingu á nafta í Unifiner-einingu,
frá strípara, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68919-06-2

272-879-0

582

Gös (úr jarðolíu), frá stöðgara platínuumbreytis, úr þættingu á léttum
afurðum, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68919-07-3

272-880-6

583

Gös (úr jarðolíu), frá foreimingarturni, úr eimingu jarðolíu, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68919-08-4

272-881-1

584

Gös (úr jarðolíu), úr hvataumbreytingu á beineimuðu nafta, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68919-09-5

272-882-7

585

Gös (úr jarðolíu), úr léttri beineimun, frá stöðgara, ef þau innihalda
> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68919-10-8

272-883-2

586

Gös (úr jarðolíu), frá tjörustrípara, ef þau innihalda > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68919-11-9

272-884-8

587

Gös (úr jarðolíu), frá strípara Unifiner-einingar, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68919-12-0

272-885-3

588

Gös (úr jarðolíu), frá einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði, toppþættir
frá kljúfi, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68919-20-0

272-893-7

589

Gös (jarðolía), úr hvatasundruðu nafta, frá bútansneyði, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68952-76-1

273-169-3

590

Endagas (úr jarðolíu), úr hvatasundruðu eimi og nafta, frá
stöðgara, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68952-77-2

273-170-9

591

Endagas (úr jarðolíu), úr nafta sem hefur verið brennisteinssneytt
með vetni með aðstoð hvata, frá skilju, ef það inniheldur > 0,1% af
bútadíeni miðað við þyngd

68952-79-4

273-173-5

592

Endagas (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta, sem hefur verið
brennisteinssneytt með vetni, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

68952-80-7

273-174-0

593

Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðu eimi, gasolíu og nafta, frá
gleypi, ef það inniheldur > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68952-81-8

273-175-6
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594

Endagas (úr jarðolíu), úr hitasundruðum vetniskolefnum, frá
þættingarstöðgara, eftir jarðolíukoksun, ef það inniheldur > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

68952-82-9

273-176-1

595

Gös (úr jarðolíu), létt, gufusundruð, bútadíenþykkni, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68955-28-2

273-265-5

596

Gös (úr jarðolíu), frá svampgleypi, úr þættingu á toppþáttum frá
einingu fyrir hvatasundrun í svifbeði og frá brennisteinssneyði fyrir
gasolíu, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68955-33-9

273-269-7

597

Gös (úr jarðolíu), úr beineimuðu nafta frá hvataumbreyti, toppþættir
frá stöðgara, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68955-34-0

273-270-2

598

Gös (úr jarðolíu), úr jarðolíueimingu og hvatasundrun, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

68989-88-8

273-563-5

599

Vetniskolefni, C4, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við
þyngd

87741-01-3

289-339-5

600

Vetniskolefni, C1–4, C3-auðug, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

90622-55-2

292-456-4

601

Gös (úr jarðolíu), eftir díetanólamínþvott á gasolíu, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

92045-15-3

295-397-2

602

Gös (úr jarðolíu), úr útstreymisefni úr brennisteinssneyðingu á gas
olíu með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

92045-16-4

295-398-8

603

Gös (úr jarðolíu), úr hreinsun á gasolíu með brennisteinssneyðingu
með vetni, ef þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

92045-17-5

295-399-3

604

Gös (úr jarðolíu), úr leiftureimingu í leiftureimingarkúti á
útstreymisefni frá vetnunarhvarfeiningu, ef þau innihalda > 0,1%
af bútadíeni miðað við þyngd

92045-18-6

295-400-7

605

Gös (úr jarðolíu), úr gufusundrun á nafta við mikinn þrýsting, ef
þau innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

92045-19-7

295-401-2

606

Gös (úr jarðolíu), úr seigjuskerðingu leifar, ef þau innihalda >
0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

92045-20-0

295-402-8

607

Gös (úr jarðolíu), frá gufusundrunareiningu, C3-auðug, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

92045-22-2

295-404-9

608

Vetniskolefni, C4, eimi úr gufusundrunareiningu, ef þau innihalda
> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

92045-23-3

295-405-4

609

Jarðolíugös, fljótandi, brennisteinssneydd, C4-þáttur, ef þau
innihalda > 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

92045-80-2

295-463-0

610

Vetniskolefni, C4, án 1,3-bútadíens og ísóbútens, ef þau innihalda
> 0,1% af bútadíeni miðað við þyngd

95465-89-7

306-004-1

611

Hreinsunarafurðir (úr jarðolíu), dregnar út með koparammóníum
asetati úr gufusundruðum C4-þætti, C3–5-mettaðar og C3–5ómettaðar, bútadíenlausar, ef þær innihalda > 0,1% af bútadíeni
miðað við þyngd

97722-19-5

307-769-4

612

Bensó[def]krýsen(bensó[a]pýren)

50-32-8

200-028-5

613

Bik, úr koltjöru og jarðolíu, ef það inniheldur > 0,005% af
bensó[a]pýreni miðað við þyngd

68187-57-5

269-109-0

614

Eimi (úr kolum og jarðolíu), arómatísk með samrunnum hringum,
ef þau innihalda > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

68188-48-7

269-159-3

615

Flutt eða eytt

616

Flutt eða eytt

617

Kreósótolía, asenaftenþáttur, asenaftenlaus, ef hún inniheldur >
0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

90640-85-0

292-606-9

618

Bik, úr lághitakoltjöru, ef það inniheldur > 0,005% af bensó[a]
pýreni miðað við þyngd

90669-57-1

292-651-4

619

Bik, úr lághitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur >
0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

90669-58-2

292-653-5
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620

Bik, úr lághitakoltjöru, oxað, ef það inniheldur > 0,005% af
bensó[a]pýreni miðað við þyngd

90669-59-3

292-654-0

621

Útdráttarleifar (úr kolum), brúnar, ef þær innihalda > 0,005% af
bensó[a]pýreni miðað við þyngd

91697-23-3

294-285-0

622

Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, ef þau innihalda
> 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

92045-71-1

295-454-1

623

Paraffínvöx (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, vetnismeðhöndl
uð, ef þau innihalda > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

92045-72-2

295-455-7

624

Föst úrgangsefni, úr koksun á koltjörubiki, ef þau innihalda >
0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

92062-34-5

295-549-8

625

Bik, úr háhitakoltjöru, annars stigs, ef það inniheldur > 0,005% af
bensó[a]pýreni miðað við þyngd

94114-13-3

302-650-3

626

Leifar (úr kolum), eftir útdrátt með fljótandi leysi, ef þær innihalda
> 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

94114-46-2

302-681-2

627

Kolvökvar, lausn eftir útdrátt með fljótandi leysi, ef þeir innihalda
> 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

94114-47-3

302-682-8

628

Kolvökvar, eftir útdrátt með fljótandi leysi, ef þeir innihalda >
0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

94114-48-4

302-683-3

629

Paraffínvax (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kolefnismeðhöndl
að, ef það inniheldur > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

97926-76-6

308-296-6

630

Paraffínvax (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, leirmeðhöndlað,
ef það inniheldur > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

97926-77-7

308-297-1

631

Paraffínvax (úr kolum), háhitatjara úr brúnkolum, kísilsýrumeð
höndlað, ef það inniheldur > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við
þyngd

97926-78-8

308-298-7

632

Ísogsolíur, þáttur með tvíhringa arómatískum og heturhringa
vetniskolefnum, ef þær innihalda > 0,005% af bensó[a]pýreni
miðað við þyngd

101316-45-4

309-851-5

633

Arómatísk vetniskolefni, C20–28, fjölhringa, unnin með hitasundrun
úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni og pólýprópýlen, ef þau
innihalda > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

101794-74-5

309-956-6

634

Arómatísk vetniskolefni, C20–28, fjölhringa, unnin með hitasundrun
úr blöndu af koltjörubiki, pólýetýleni, ef þau innihalda > 0,005%
af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

101794-75-6

309-957-1

635

Arómatísk vetniskolefni, C20–28, fjölhringa, unnin með hitasundrun
úr blöndu af koltjörubiki, pólýstýreni, ef þau innihalda > 0,005%
af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

101794-76-7

309-958-7

636

Bik, úr háhitakoltjöru, hitameðhöndlað, ef það inniheldur >
0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

121575-60-8

310-162-7

637

Díbens[a,h]antrasen

53-70-3

200-181-8

638

Bens[a]antrasen

56-55-3

200-280-6

639

Bensó[e]pýren

192-97-2

205-892-7

640

Bensó[j]flúoranten

205-82-3

205-910-3

641

Bens(e)asefenantrýlen

205-99-2

205-911-9

642

Bensó(k)flúoranten

207-08-9

205-916-6

643

Krýsen

218-01-9

205-923-4

644

2-brómprópan

75-26-3

200-855-1

645

Tríklóretýlen

79-01-6

201-167-4

646

1,2-díbróm-3-klórprópan

96-12-8

202-479-3
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647

2,3-díbrómprópan-1-ól

96-13-9

202-480-9

648

1,3-díklórprópan-2-ól

96-23-1

202-491-9

649

α,α,α-tríklórtólúen

98-07-7

202-634-5

650

α-klórtólúen (bensýlklóríð)

100-44-7

202-853-6

651

1,2-díbrómetan

106-93-4

203-444-5

652

Hexaklórbensen

118-74-1

204-273-9

653

Brómetýlen (vínylbrómíð)

593-60-2

209-800-6

654

1,4-díklórbút-2-en

764-41-0

212-121-8

655

Metýloxíran (própýlenoxíð)

75-56-9

200-879-2

656

(Epoxýetýl)bensen (stýrenoxíð)

96-09-3

202-476-7

657

1-klór-2,3-epoxýprópan (epíklórhýdrín)

106-89-8

203-439-8

658

R-1-klór-2,3-epoxýprópan

51594-55-9

424-280-2

659

1,2-epóxý-3-fenoxýprópan (fenýlglýsídýleter)

122-60-1

204-557-2

660

2,3-epoxýprópan-1-ól (glýsídól)

556-52-5

209-128-3

661

R-2,3-epoxý-1-própanól

57044-25-4

404-660-4

662

2,2'-bíoxíran (1,2:3,4-díepoxýbútan)

1464-53-5

215-979-1

663

(2RS,3RS)-3-(2-klórfenýl)-2-(4-flúorfenýl)-[(1H-1,2,4-tríasól-1ýl)-metýl]oxíran, epoxíkónasól

133855-98-8

406-850-2

664

Klórmetýlmetýleter

107-30-2

203-480-1

665

2-metoxýetanól og asetat þess (2-metoxýetýlasetat)

109-86-4/
110-49-6

203-713-7/
203-772-9

666

2-etoxýetanól og asetat þess (2-etoxýetýlasetat)

110-80-5/
111-15-9

203-804-1/
203-839-2

667

Oxýbis[klórmetan], bis(klórmetýl)eter

542-88-1

208-832-8

668

2-metoxýprópanól

1589-47-5

216-455-5

669

Própíólaktón

57-57-8

200-340-1

670

Dímetýlkarbamóýlklóríð

79-44-7

201-208-6

671

Úretan (etýlkarbamat)

51-79-6

200-123-1

672

Flutt eða eytt

673

Flutt eða eytt

674

Metoxýediksýra

625-45-6

210-894-6

675

Díbútýlþalat

84-74-2

201-557-4

676

Bis(2-metoxýetýl)eter (dímetoxýdíglýkól)

111-96-6

203-924-4

677

Bis(2-etýlhexýl)þalat (díetýlhexýlþalat)

117-81-7

204-211-0

678

Bis(2-metoxýetýl)þalat

117-82-8

204-212-6

679

2-metoxýprópýlasetat

70657-70-4

274-724-2

680

2-etýlhexýl[[[3,5-bis(1,1-dímetýletýl)-4-hýdroxýfenýl]-metýl]þíó]
asetat

80387-97-9

279-452-8

681

Akrýlamíð, nema kveðið sé á um annað annars staðar í þessari
reglugerð

79-06-1

201-173-7

682

Akrýlnítríl

107-13-1

203-466-5

683

2-nítróprópan

79-46-9

201-209-1
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684

Dínóseb, sölt þess og esterar, þó ekki þau sem eru tilgreind annars
staðar í þessari skrá

88-85-7

201-861-7

685

2-nítróanísól

91-23-6

202-052-1

686

4-nítróbífenýl

92-93-3

202-204-7

687

2,4-dínítrótólúen,

121-14-2/
25321-14-6

204-450-0/
246-836-1

Dínítrótólúen, tæknilegur hreinleiki
688

Bínapakrýl

485-31-4

207-612-9

689

2-nítrónaftalen

581-89-5

209-474-5

690

2,3-dínítrótólúen

602-01-7

210-013-5

691

5-nítróasenaften

602-87-9

210-025-0

692

2,6-dínítrótólúen

606-20-2

210-106-0

693

3,4-dínítrótólúen

610-39-9

210-222-1

694

3,5-dínítrótólúen

618-85-9

210-566-2

695

2,5-dínítrótólúen

619-15-8

210-581-4

696

Dínóterb, sölt þess og esterar

1.7.1420

215-813-8

697

Nítrófen

1836-75-5

217-406-0

698

Flutt eða eytt

699

Díasómetan

334-88-3

206-382-7

700

1,4,5,8-tetraamínóantrakínón (Disperse Blue 1)

2475-45-8

219-603-7

701

Flutt eða eytt

702

1-metýl-3-nítró-1-nítrósógúanidín

70-25-7

200-730-1

703

Flutt eða eytt

704

Flutt eða eytt

705

4,4'-metýlendíanilín

101-77-9

202-974-4

706

4,4'-(4-imínósýklóhexa-2,5-díenýlídenmetýlen)díanilínhýdróklóríð

569-61-9

209-321-2

707

4,4-metýlendí-o-tólúidín

838-88-0

212-658-8

708

O-anisídín

90-04-0

201-963-1

709

3,3′-dímetoxýbensidín (ortó-díanisídín) og sölt þess

119-90-4

204-355-4

710

Flutt eða eytt

711

Asólitir að stofni til úr o-díanisídíni

712

3,3′-díklórbensidín

91-94-1

202-109-0

713

Bensidíndíhýdróklóríð

531-85-1

208-519-6

714

[[1,1´-bífenýl]-4,4´-díýl]díammóníumsúlfat

531-86-2

208-520-1

715

3,3′-díklórbensidíndíhýdróklóríð

612-83-9

210-323-0

716

Bensidínsúlfat

21136-70-9

244-236-4

717

Bensidínasetat

36341-27-2

252-984-8

718

3,3'-díklórbensidíndíhýdrógenbis(súlfat)

64969-34-2

265-293-1

719

3,3′-díklórbensidínsúlfat

74332-73-3

277-822-3

720

Asólitir að stofni til úr bensidíni

721

4,4´-bí-o-tólúidín (ortótólidín)

119-93-7

204-358-0

722

4,4′-bí-o-tólúidíndíhýdróklóríð

612-82-8

210-322-5

723

[3,3´-dímetýl[1,1´-bífenýl]-4-4´-díýl]
díammóníumbis(hýdrógensúlfat)

64969-36-4

265-294-7
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724

4,4′-bí-o-tólúidínsúlfat

74753-18-7

277-985-0

725

Leysilitir að stofni til úr o-tólidíni

726

Bífenýl-4-ýlamín (4-amínóbífenýl) og sölt þess

92-67-1

202-177-1

727

Asóbensen

103-33-3

203-102-5

728

(Metýl-ONN-asoxý)metýlasetat

592-62-1

209-765-7

729

Sýklóheximíð

66-81-9

200-636-0

730

2-metýlasiridín

75-55-8

200-878-7

731

Imídasólidín-2-þíón (etýlenþíóúrea)

96-45-7

202-506-9

732

Fúran

110-00-9

203-727-3

733

Asiridín

151-56-4

205-793-9

734

Kaptafól

1.6.2425

219-363-3

735

Karbadox

5.7.6804

229-879-0

736

Flúmíoxasín

103361-09-7

613-166-00-X

737

Trídemorf

24602-86-6

246-347-3

738

Vínklósólín

50471-44-8

256-599-6

739

Flúasífópbútýl

69806-50-4

274-125-6

740

Flúsílasól

85509-19-9

014-017-00-6

741

1,3,5-tris(oxíranýlmetýl)-1,3,5-tríasín-2,4,6(1H,3H,5H)-tríón
(TGIC)

2451-62-9

219-514-3

742

Þíóasetamíð

62-55-5

200-541-4

743

Flutt eða eytt

744

Formamíð

75-12-7

200-842-0

745

N-metýlasetamíð

79-16-3

201-182-6

746

N-metýlformamíð

123-39-7

204-624-6

747

N,N-dímetýlasetamíð

127-19-5

204-826-4

748

Hexametýlfosfórtríamíð

680-31-9

211-653-8

749

Díetýlsúlfat

64-67-5

200-589-6

750

Dímetýlsúlfat

77-78-1

201-058-1

751

1,3-própansúlton

1120-71-4

214-317-9

752

Dímetýlsúlfamóýlklóríð

13360-57-1

236-412-4

753

Súlfallat

95-06-7

202-388-9

754

Blanda af:
4-[[bis-(4-flúrfenýl)-metýlsilýl]metýl]-4H-1,2,4-tríasóli og 1-[[bis(4-flúrfenýl)metýl-silýl]metýl]-1H-1,2,4-tríasóli

755

(+/-) tetrahýdrófúrfúrýl-(R)-2-[4-(6-klórkínoxalín-2-ýloxý)
fenýloxý]própíónat

119738-06-6

607-373-00-4

756

6-hýdroxý-1-(3-ísóprópoxýprópýl)-4-metýl-2-oxó-5-[4-(fenýlasó)
fenýlasó]-1,2-díhýdró-3-pýridínkarbónítríl

85136-74-9-

400-340-3

757

(6-(4-hýdroxý-3-(2-metoxýfenýlasó)-2-súlfónató-7-naftýlamínó)1,3,5-tríasín-2,4-díýl)bis[(amínó-1-metýletýl)-ammóníum]format

108225-03-2

402-060-7

758

Trínatríum[4'-(8-asetýlamínó-3,6-dísúlfónató-2-naftýlasó)-4''-(6bensóýlamínó-3-súlfónató-2-naftýlasó)bífenýl-1,3',3'',1'''tetraólató-O, O', O'', O''']kopar(II)

611-030-00-4

403-250-2

413-590-3

28.3.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 20/571

Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer
a

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer
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759

Blanda af:
N-[3-hýdroxý-2-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý)própoxýmetýl]-2metýlakrýlamíði,
N-[2,3-bis-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý)própoxýmetýl]-2metýlakrýlamíði og
metýlakrýlamíði og 2-metýl-N-(2-metýlakrýlóýlamínómetoxý
metýl)-akrýlamíði
og N-2,3-díhýdroxýprópoxýmetýl)-2-metýlakrýlamíði

412-790-8

760

1,3,5-tris-[(2S
og 2R)-2,3-epoxýprópýl]-1,3,5-tríasín-2,4,6-(1H,3H,5H)-tríón
(teroxírón)

59653-74-6

616-091-00-0

761

Eríónít

12510-42-8

650-012-00-0

762

Asbest

12001-28-4

650-013-00-6

763

Jarðolía

9.5.8002

232-298-5

764

Eimi (úr jarðolíu), þung, vetnissundruð, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64741-76-0

265-077-7

765

Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, þung, paraffínsk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64741-88-4

265-090-8

766

Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, paraffínsk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64741-89-5

265-091-3

767

Olíuleifar (úr jarðolíu), asfaltsneyddar með leysi, ef þær innihalda
> 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64741-95-3

265-096-0

768

Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, þung, naftensk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64741-96-4

265-097-6

769

Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, þung, naftensk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64741-97-5

265-098-1

770

Olíuleifar (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysi, ef þær innihalda >
3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-01-4

265-101-6

771

Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, paraffínsk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-36-5

265-137-2

772

Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, paraffínsk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-37-6

265-138-8

773

Olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-41-2

265-143-5

774

Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, þung, naftensk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-44-5

265-146-1

775

Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, létt, naftensk, ef þau innihalda
> 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-45-6

265-147-7

776

Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, naftensk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-52-5

265-155-0

777

Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, naftensk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-53-6

265-156-6

778

Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, þung, paraffínsk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-54-7

265-157-1

779

Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, létt, paraffínsk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-55-8

265-158-7

780

Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-56-9

265-159-2

781

Olíuleifar (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda >
3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-57-0

265-160-8

782

Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysi, ef þær innihalda >
3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-62-7

265-166-0

Nr. 20/572
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783

Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, naftensk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-63-8

265-167-6

784

Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, naftensk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-64-9

265-168-1

785

Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-65-0

265-169-7

786

Botnolía (úr jarðolíu), ef hún inniheldur > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-67-2

265-171-8

787

Naftenolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, þungar, ef þær
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-68-3

265-172-3

788

Naftenolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, léttar, ef þær innihalda
> 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-69-4

265-173-9

789

Paraffínolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, þungar, ef þær
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-70-7

265-174-4

790

Paraffínolíur (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, léttar, ef þær
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-71-8

265-176-5

791

Naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, þungar, ef þær
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-75-2

265-179-1

792

Naftenolíur (úr jarðolíu), flóknar, vaxsneyddar, léttar, ef þær
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

64742-76-3

265-180-7

793

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu,
naftensku eimi, arómataþykkni, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

68783-00-6

272-175-3

794

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku
eimi sem hefur verið hreinsað með leysi, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

68783-04-0

272-180-0

795

Útdráttarefni (úr jarðolíu), þung, paraffínsk eimi, asfaltsneydd með
leysi, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað
við þyngd

68814-89-1

272-342-0

796

Smurolíur (úr jarðolíu), C20–50, vetnismeðhöndlaðar, unnar úr
hlutlausri olíu, með mikilli seigju, ef þær innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

72623-85-9

276-736-3

797

Smurolíur (úr jarðolíu), C15–30, vetnismeðhöndlaðar,
unnar úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

72623- 86-0

276-737-9

798

Smurolíur (úr jarðolíu), C20–50, vetnismeðhöndlaðar,
unnar úr hlutlausri olíu, ef þær innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

72623- 87-1

276-738-4

799

Smurolíur, ef þær innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni
miðað við þyngd

74869-22-0

278-012-2

800

Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, paraffínsk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

90640-91-8

292-613-7

801

Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, létt, paraffínsk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

90640-92-9

292-614-2

802

Eimi (úr jarðolíu), flókin, vaxsneydd, þung, paraffínsk, leirmeð
höndluð, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni
miðað við þyngd

90640-94-1

292-616-3

803

Vetniskolefni, C20–50, vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk,
vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíð
útdráttarefni miðað við þyngd

90640-95-2

292-617-9

804

Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd, létt, paraffínsk, leirmeðhöndluð,
ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við
þyngd

90640-96-3

292-618-4

805

Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt,
paraffínsk, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

90640-97-4

292-620-5

806

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu,
naftensku eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

90641-07-9

292-631-5
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Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku
eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíð
útdráttarefni miðað við þyngd
Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku
eimi, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíð
útdráttarefni miðað við þyngd
Olíuleifar (úr jarðolíu), vaxsneyddar með leysi, vetnismeðhöndl
aðar, ef þær innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað
við þyngd
Olíuleifar (úr jarðolíu), hvatavaxsneyddar, ef þær innihalda > 3%
af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, þung, paraffínsk,
vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíð
útdráttarefni miðað við þyngd
Eimi (úr jarðolíu), vaxsneydd með leysi, létt, paraffínsk, vetnis
meðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni
miðað við þyngd
Eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysi, vaxsneydd, ef
þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd
Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, létt, naftensk, vetnismeð
höndluð, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni
miðað við þyngd
Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku
eimi, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað
við þyngd
Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, naftensku
eimi, brennisteinshreinsuð, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd
Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku
eimi, sýrumeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíð
útdráttarefni miðað við þyngd
Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku
eimi, brennisteinshreinsuð, ef þau innihalda > 3% af dímetýl
súlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd
Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri, undirþrýsti
eimaðri gasolíu, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd
Botnolía (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3%
af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd
Smurolíur (úr jarðolíu), C17–35, dregnar út með leysi, vax
sneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% af dímetýl
súlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd
Smurolíur (úr jarðolíu), vetnissundraðar, óarómatískar, paraffín
sneyddar með leysi, ef þær innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíð
útdráttarefni miðað við þyngd
Olíuleifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar, sýrumeðhöndlaðar, vax
sneyddar með leysi, ef þær innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíð
útdráttarefni miðað við þyngd
Paraffínolíur (úr jarðolíu), hreinsaðar með leysi, vaxsneyddar,
þungar, ef þær innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni
miðað við þyngd
Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku
eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíð
útdráttarefni miðað við þyngd
Smurolíur (úr jarðolíu), grunnolíur, paraffínskar, ef þær innihalda >
3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd
Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu,
naftensku eimi, brennisteinshreinsuð, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd
Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku
eimi sem hefur verið vaxsneytt með leysi, brennisteinshreinsuð, ef
þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

90641-08-0

292-632-0

90641-09-1

292-633-6

90669-74-2

292-656-1

91770-57-9

294-843-3

91995-39-0

295-300-3

91995-40-3

295-301-9

91995-45-8

295-306-6

91995-54-9

295-316-0

91995- 73-2

295-335-4

91995-75-4

295-338-0

91995-76-5

295-339-6

91995-77-6

295-340-1

91995-79-8

295-342-2

92045-12-0

295-394-6

92045-42-6

295-423-2

92045-43-7

295-424-8

92061-86-4

295-499-7

92129-09-4

295-810-6

92704-08-0

296-437-1

93572-43-1

297-474-6

93763-10-1

297-827-4

93763-11-2

297-829-5
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829

Vetniskolefni, vetnissundruð, paraffínsk eimingarleif, vaxsneydd
með leysi, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni
miðað við þyngd

93763-38-3

297-857-8

830

Botnolía (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

93924-31-3

300-225-7

831

Botnolía (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, ef hún inniheldur > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

93924-32-4

300-226-2

832

Vetniskolefni, C20–50, undirþrýstieimi úr vetnun olíuleifar, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

93924-61-9

300-257-1

833

Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnismeðhöndluð, þung,
vetnuð, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni
miðað við þyngd

94733-08-1

305-588-5

834

Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnissundruð, létt, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

94733-09-2

305-589-0

835

Smurolíur (úr jarðolíu), C18–40, vaxsneyddar með leysi, vetnis
meðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíð
útdráttarefni miðað við þyngd

94733-15-0

305-594-8

836

Smurolíur (úr jarðolíu), C18–40, vaxsneyddar með leysi,
vetnaðar, unnar úr hreinsunarafurð, ef þær innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

94733-16-1

305-595-3

837

Vetniskolefni, C13–30, arómataauðug, dregin út með leysi, naftensk
eimi, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað
við þyngd

95371-04-3

305-971-7

838

Vetniskolefni, C16–32, arómataauðug, dregin út með leysi, naftensk
eimi, ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað
við þyngd

95371-05-4

305-972-2

839

Vetniskolefni, C37–68, vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeðhöndluð,
leifar undirþrýstieimingar, ef þau innihalda > 3% af dímetýl
súlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

95371-07-6

305-974-3

840

Vetniskolefni, C37–65, vaxsneydd, asfaltsneydd, vetnismeð
höndluð, leifar undirþrýstieimingar, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

95371-08-7

305-975-9

841

Eimi (úr jarðolíu), vetnissundruð, hreinsuð með leysi, vaxsneydd, ef
þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97488-73-8

307-010-7

842

Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, vetnismeðhöndluð, þung, ef
þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97488-74-9

307-011-2

843

Smurolíur (úr jarðolíu), C18–27, vetnissundraðar, vaxsneyddar með
leysi, ef þær innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað
við þyngd

97488-95-4

307-034-8

844

Vetniskolefni, C17–30, vetnismeðhöndluð leif úr eimingu við venju
legan loftþrýsting, asfaltsneydd með leysi, léttir eimingarþættir,
ef þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við
þyngd

97675-87-1

307-661-7

845

Vetniskolefni, C17–40, vetnismeðhöndluð leif úr eimingu við
undirþrýsting, asfaltsneydd með leysi, léttir eimingarþættir, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97722-06-0

307-755-8

846

Vetniskolefni, C13–27, dregin út með leysi, létt naftensk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97722-09-3

307-758-4

847

Vetniskolefni, C14–29, dregin út með leysi, létt naftensk, ef þau
innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97722-10-6

307-760-5

848

Botnolía (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, ef hún inniheldur >
3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97862-76-5

308-126-0

849

Botnolía (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndluð, ef hún inniheldur >
3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97862-77-6

308-127-6
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850

Vetniskolefni, C27–42, arómatasneydd, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97862-81-2

308-131-8

851

Vetniskolefni, C17–30, vetnismeðhöndluð eimi,
léttir eimingarþættir, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97862-82-3

308-132-3

852

Vetniskolefni, C27–45, naftenskir þættir úr undirþrýstieimingu, ef
þau innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97862-83-4

308-133-9

853

Vetniskolefni, C27-45, arómatasneydd, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97926-68-6

308-287-7

854

Vetniskolefni, C20–58, vetnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3%
af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97926-70-0

308-289-8

855

Vetniskolefni, C27–42, naftensk, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

97926-71-1

308-290-3

856

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku
eimi, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

100684-02-4

309-672-2

857

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu,
paraffínsku eimi, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

100684- 03-5

309-673-8

858

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri,
undirþrýstieimaðri gasolíu, kolefnismeðhöndluð, ef þau innihalda
> 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

100684-04-6

309-674-3

859

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri,
undirþrýstieimaðri gasolíu, leirmeðhöndluð, ef þau innihalda > 3%
af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

100684-05-7

309-675-9

860

Olíuleifar (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlaðar, vaxsneyddar með
leysi, ef þær innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað
við þyngd

100684-37-5

309-710-8

861

Olíuleifar (úr jarðolíu), leirmeðhöndlaðar, vaxsneyddar með leysi, ef
þær innihalda > 3% af dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

100684-38-6

309-711-3

862

Smurolíur (úr jarðolíu), C>25, dregnar út með leysi, asfaltsneyddar,
vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

101316-69-2

309-874-0

863

Smurolíur (úr jarðolíu), C17–32, dregnar út með leysi,
vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

101316-70-5

309-875-6

864

Smurolíur (úr jarðolíu), C20–35, dregnar út með leysi,
vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

101316-71-6

309-876-1

865

Smurolíur (úr jarðolíu), C24–50, dregnar út með leysi,
vaxsneyddar, vetnismeðhöndlaðar, ef þær innihalda > 3% af
dímetýlsúlfoxíðútdráttarefni miðað við þyngd

101316-72-7

309-877-7

866

Eimi (úr jarðolíu), brennisteinssneydd, meðalþung, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

64741-86-2

265-088-7

867

Gasolíur, hreinsaðar með leysi, nema ef allt hreinsunarferlið er
þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þær eru unnar úr, sé
ekki krabbameinsvaldur

64741-90-8

265-092-9

868

Eimi (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, meðalþung, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

64741-91-9

265-093-4

869

Gasolíur, sýrumeðhöndlaðar, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt
og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þær eru unnar úr, sé ekki
krabbameinsvaldur

64742-12-7

265-112-6

870

Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, meðalþung, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

64742-13-8

265-113-1

871

Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

64742-14-9

265-114-7
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872

Gasolíur, efnafræðilega hlutleystar, nema ef allt hreinsunarferlið er
þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þær eru unnar úr, sé
ekki krabbameinsvaldur

64742-29-6

265-129-9

873

Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, meðalþung, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

64742-30-9

265-130-4

874

Eimi (úr jarðolíu), leirmeðhöndluð, meðalþung, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

64742-38-7

265-139-3

875

Eimi (úr jarðolíu), vetnismeðhöndluð, meðalþung, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

64742-46-7

265-148-2

876

Gasolíur, (úr jarðolíu) brennisteinshreinsaðar, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þær eru unnar úr, sé ekki krabbameinsvaldur

64742-79-6

265-182-8

877

Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, meðalþung, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

64742-80-9

265-183-3

878

Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, hátt
suðumark, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna
fram á að efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

68477-29-2

270-719-4

879

Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, meðalhátt
suðumark, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna
fram á að efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

68477-30-5

270-721-5

880

Eimi (úr jarðolíu), úr leif frá hvataumbreytisþættara, lágt
suðumark, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna
fram á að efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

68477-31-6

270-722-0

881

Alkön, C12–26, kvísluð og línuleg, nema ef allt hreinsunarferlið er
þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þau eru unnin úr, sé
ekki krabbameinsvaldur

90622-53-0

292-454-3

882

Eimi (úr jarðolíu), þaulhreinsuð, meðalþung, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

90640-93-0

292-615-8

883

Eimi (úr jarðolíu), frá hvataumbreyti, úr þungu, arómatísku
þykkni, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna
fram á að efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

91995-34-5

295-294-2

884

Gasolíur, paraffínskar, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og
unnt er að sýna fram á að efnið, sem þær er unnar úr, sé ekki
krabbameinsvaldur

93924-33-5

300-227-8

885

Nafta (úr jarðolíu), hreinsuð með leysi, brennisteinshreinsuð, þung,
nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að
efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

97488-96-5

307-035-3

886

Vetniskolefni, C16–20, vetnismeðhöndluð, meðalþung eimi, nema
ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið,
sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

97675- 85-9

307-659-6

887

Vetniskolefni, C12–20, vetnismeðhöndluð, paraffínsk, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

97675-86-0

307-660-1

888

Vetniskolefni, C11–17, dregin út með leysi, létt naftensk, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

97722-08-2

307-757-9
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889

Gasolíur, vetnismeðhöndlaðar, nema ef allt hreinsunarferlið er
þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem þær eru unnar úr, sé
ekki krabbameinsvaldur

97862-78-7

308-128-1

890

Eimi (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndluð, létt, paraffínsk, nema ef
allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið,
sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

100683-97-4

309-667-5

891

Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, paraffínsk, kolefnismeðhöndluð,
nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að
efnið, sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

100683-98-5

309-668-0

892

Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, paraffínsk, leirmeðhöndluð, nema
ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið,
sem þau eru unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

100683-99-6

309-669-6

893

Smurfeiti, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna
fram á að efnið, sem hún er unnin úr, sé ekki krabbameinsvaldur

74869-21-9

278-011-7

894

Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt
og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki
krabbameinsvaldur

64742-61-6

265-165-5

895

Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), sýrumeðhöndlað, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur

90669-77-5

292-659-8

896

Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur

90669-78-6

292-660-3

897

Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur

92062-09-4

295-523-6

898

Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur

92062-10-7

295-524-1

899

Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki,
vetnismeðhöndlað, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og
unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki
krabbameinsvaldur

92062-11-8

295-525-7

900

Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki,
kolefnismeðhöndlað, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og
unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki
krabbameinsvaldur

97863-04-2

308-155-9

901

Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki,
leirmeðhöndlað, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og
unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki
krabbameinsvaldur

97863-05-3

308-156-4

902

Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), með lágu bræðslumarki,
kísilsýrumeðhöndlað, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og
unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki
krabbameinsvaldur

97863-06-4

308-158-5

903

Olíuauðugt vax (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur

100684-49-9

309-723-9

904

Vasilín, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna
fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur

8.3.8009

232-373-2

905

Vasilín (úr jarðolíu), oxað, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt
og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki
krabbameinsvaldur

64743-01-7

265-206-7

906

Vasilín (úr jarðolíu), meðhöndlað með súráli, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur

85029-74-9

285-098-5
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907

Vasilín (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlað, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur

92045-77-7

295-459-9

908

Vasilín (úr jarðolíu), kolefnismeðhöndlað, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur

97862-97-0

308-149-6

909

Vasilín (úr jarðolíu), kísilsýrumeðhöndlað, nema ef allt
hreinsunarferlið er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem
það er unnið úr, sé ekki krabbameinsvaldur

97862-98-1

308-150-1

910

Vasilín (úr jarðolíu), leirmeðhöndlað, nema ef allt hreinsunarferlið
er þekkt og unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé
ekki krabbameinsvaldur

100684-33-1

309-706-6

911

Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð

64741-59-9

265-060-4

912

Eimi (úr jarðolíu), meðalþung, hvatasundruð

64741-60-2

265-062-5

913

Eimi (úr jarðolíu), létt, hitasundruð

64741-82-8

265-084-5

914

Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, létt, hvatasundruð

68333-25-5

269-781-5

915

Eimi (úr jarðolíu), létt, gufusundrað nafta

68475-80-9

270-662-5

916

Eimi (úr jarðolíu), úr sundruðum, gufusundruðum jarðolíueimum

68477-38-3

270-727-8

917

Gasolíur (úr jarðolíu), gufusundraðar

68527-18-4

271-260-2

918

Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, hitasundruð, meðalþung

85116-53-6

285-505-6

919

Gasolíur (úr jarðolíu), hitasundraðar, brennisteinshreinsaðar

92045-29-9

295-411-7

920

Leifar (úr jarðolíu), hert, gufusundrað nafta

92062-00-5

295-514-7

921

Leifar (úr jarðolíu), gufusundruð eimi úr nafta

92062-04-9

295-517-3

922

Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, hitasundruð

92201-60-0

295-991-1

923

Leifar (úr jarðolíu), úr gufusundruðu, langhituðu nafta

93763-85-0

297-905-8

924

Gasolíur (úr jarðolíu), léttar, hitasundraðar, brennisteinshreinsaðar

97926-59-5

308-278-8

925

Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, meðalþung, frá koksara

101316-59-0

309-865-1

926

Eimi (úr jarðolíu), þung, gufusundruð

101631-14-5

309-939-3

927

Leifar (úr jarðolíu), frá turni til eimingar við venjulegan
loftþrýsting

64741-45-3

265-045-2

928

Gasolíur (úr jarðolíu), þungar, undirþrýstieimaðar

64741-57-7

265-058-3

929

Eimi (úr jarðolíu), þung, hvatasundruð

64741-61-3

265-063-0

930

Skýrðar olíur (úr jarðolíu), hvatasundraðar

64741-62-4

265-064-6

931

Leifar (úr jarðolíu), frá hvataumbreytisþættara

64741-67-9

265-069-3

932

Leifar (úr jarðolíu), vetnissundraðar

64741-75-9

265-076-1

933

Leifar (úr jarðolíu), hitasundraðar

64741-80-6

265-081-9

934

Eimi (úr jarðolíu), þung, hitasundruð

64741-81-7

265-082-4

935

Gasolíur (úr jarðolíu), vetnismeðhöndlaðar, undirþrýstieimaðar

64742-59-2

265-162-9

936

Leifar (úr jarðolíu), brennisteinshreinsaðar, úr turni til eimingar

64742-78-5

265-181-2

937

Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinshreinsaðar, þungar,
undirþrýstieimaðar

64742-86-5

265-189-6

938

Leifar (úr jarðolíu), gufusundraðar

64742-90-1

265-193-8

939

Leifar (úr jarðolíu), úr eimingu við venjulegan loftþrýsting

68333-22-2

269-777-3

940

Skýrðar olíur (úr jarðolíu), brennisteinshreinsaðar, hvatasundraðar

68333-26-6

269-782-0

941

Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, meðalþung, hvatasundruð

68333-27-7

269-783-6

942

Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, þung, hvatasundruð

68333-28-8

269-784-1
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943

Eldsneytisolía, leifar úr beineimuðum gasolíum, með háu hlutfalli
brennisteins

68476-32-4

270-674-0

944

Eldsneytisolía, leif

68476-33-5

270-675-6

945

Eimingarleifar (úr jarðolíu), frá hvataumbreytisþættara

68478-13-7

270-792-2

946

Leifar (úr jarðolíu), úr þungri gasolíu frá koksara og
undirþrýstieimaðri gasolíu

68478-17-1

270-796-4

947

Leif (úr jarðolíu), þung, frá koksara, og létt, úr undirþrýstieimingu

68512-61-8

270-983-0

948

Leifar (úr jarðolíu), léttar, úr undirþrýstieimingu

68512-62-9

270-984-6

949

Leifar (úr jarðolíu), gufusundraðar, léttar

68513-69-9

271-013-9

950

Eldsneytisolía, nr. 6

68553-00-4

271-384-7

951

Leifar (úr jarðolíu), úr toppþáttaeimingarstöð, með lágu hlutfalli
brennisteins

68607-30-7

271-763-7

952

Gasolíur (úr jarðolíu), þungar, úr eimingu við venjulegan
loftþrýsting

68783-08-4

272-184-2

953

Leifar (úr jarðolíu), frá koks-gashreinsara, inniheldur arómöt með
samrunnum hringum

68783-13-1

272-187-9

954

Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), úr jarðolíuleifum

68955-27-1

273-263-4

955

Leifar (úr jarðolíu), gufusundraðar, með resíni

68955-36-2

273-272-3

956

Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), meðalþung

70592-76-6

274-683-0

957

Undirþrýstieimi (úr jarðolíu), létt

70592-77-7

274-684-6

958

Undirþrýstieimi (úr jarðolíu)

70592-78-8

274-685-1

959

Gasolíur (úr jarðolíu), brennisteinshreinsaðar, frá koksara, þungar,
undirþrýstieimaðar

85117-03-9

285-555-9

960

Leifar (úr jarðolíu), gufusundraðar, eimi

90669-75-3

292-657-7

961

Undirþrýstileifar (úr jarðolíu), léttar

90669-76-4

292-658-2

962

Eldsneytisolía, þung, með háu hlutfalli brennisteins

92045-14-2

295-396-7

963

Leifar (úr jarðolíu), eftir hvatasundrun

92061-97-7

295-511-0

964

Eimi (úr jarðolíu), létt, hvatasundruð, hitasundruð

92201-59-7

295-990-6

965

Olíuleifar (úr jarðolíu)

93821-66-0

298-754-0

966

Leifar, gufusundraðar, varmameðhöndlaðar

98219-64-8

308-733-0

967

Eimi (úr jarðolíu), brennisteinshreinsuð, með breiðu suðumarksbili

101316-57-8

309-863-0

968

Eimi (úr jarðolíu), létt, paraffínsk

64741-50-0

265-051-5

969

Eimi (úr jarðolíu), þung, paraffínsk

64741-51-1

265-052-0

970

Eimi (úr jarðolíu), létt, naftensk

64741-52-2

265-053-6

971

Eimi (úr jarðolíu), þung, naftensk

64741-53-3

265-054-1

972

Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, þung, naftensk

64742-18-3

265-117-3

973

Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, naftensk

64742-19-4

265-118-9

974

Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, þung, paraffínsk

64742-20-7

265-119-4

975

Eimi (úr jarðolíu), sýrumeðhöndluð, létt, paraffínsk

64742-21-8

265-121-5

976

Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þung, paraffínsk

64742-27-4

265-127-8

977

Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt, paraffínsk

64742-28-5

265-128-3

978

Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, þung, naftensk

64742-34-3

265-135-1

979

Eimi (úr jarðolíu), efnafræðilega hlutleyst, létt, naftensk

64742-35-4

265-136-7

980

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, naftensku eimi

64742-03-6

265-102-1

981

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, paraffínsku
eimi

64742-04-7

265-103-7
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982

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttu, paraffínsku eimi

64742-05-8

265-104-2

983

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr þungu, naftensku eimi

64742-11-6

265-111-0

984

Útdráttarefni (úr jarðolíu), unnin með leysi úr léttri,
undirþrýstieimaðri gasolíu

91995-78-7

295-341-7

985

Vetniskolefni, C26–55, arómataauðug

97722-04-8

307-753-7

986

Dínatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýlbis(asó)]bis[4amínónaftalen-1-súlfónat)

573-58-0

209-358-4

987

Dínatríum-4-amínó-3-[[4′-[(2,4-díamínófenýl)asó][1,1'-bífenýl]-4ýl]asó]-5-hýdroxý-6-(fenýlasó)naftalen-2,7-dísúlfónat

1937-37-7

217-710-3

988

Tetranatríum-3,3'-[[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýlbis(asó)]bis[5-amínó-4hýdroxýnaftalen-2,7-dísúlfónat]

2602-46-2

220-012-1

989

4-o-tólýlasó-o-tólúidín

97-56-3

202-591-2

990

4-amínóasóbensen

60-09-3

200-453-6

991

Dínatríum-[5[[4'-[[2,6-díhýdroxý-3-[(2-hýdroxý-5-súlfófenýl)asó]
fenýl]asó][1,1'-bífenýl]-4-ýl]asó]salísýlató(4-)]kúprat(2-)

16071-86-6

240-221-1

992

Resorsínóldíglýsídýleter

101-90-6

202-987-5

993

1,3-dífenýlgúanidín

102-06-7

203-002-1

994

Heptaklórepoxíð

1024-57-3

213-831-0

995

4-nítrósófenól

104-91-6

203-251-6

996

Karbendasím

10605-21-7

234-232-0

997

Allýlglýsídýleter

106-92-3

203-442-4

998

Klórasetaldehýð

107-20-0

203-472-8

999

Hexan

110-54-3

203-777-6

1000

2-(2-metoxýetoxý)etanól (díetýlenglýkólmónómetýleter, DEGME)

111-77-3

203-906-6

1001

(+/–)-2-(2,4-díklórfenýl)-3-(1H-1,2,4-tríasól-1-ýl)própýl-1,1,2,2tetraflúoretýleter (tetrakónasól-ISO)

112281-77-3

407-760-6

1002

4-[4-(1,3-díhýdroxýpróp-2-ýl)fenýlamínó]-1,8-díhýdroxý-5nítróantrakínón

114565-66-1

406-057-1

1003

5,6,12,13-tetraklórantra(2,1,9-def:6,5,10-d´e´f´)díísókínólín1,3,8,10(2H,9H)-tetrón

115662-06-1

405-100-1

1004

tris(2-klóretýl)fosfat

115-96-8

204-118-5

1005

4´-etoxý-2-bensimídasólanilíð

120187-29-3

407-600-5

1006

Nikkeldíhýdroxíð

12054-48-7

235-008-5

1007

N,N-dímetýlanilín

121-69-7

204-493-5

1008

Símasín

122-34-9

204-535-2

1009

Bis(sýklópentadíenýl)-bis(2,6-díflúró-3-(pýrról-1-ýl)-fenýl)títan

125051-32-3

412-000-1

1010

N,N,N´,N´-tetraglýsídýl-4,4´-díamínó-3,3´-díetýldífenýlmetan

130728-76-6

410-060-3

1011

Dívanadíumpentaoxíð

1314-62-1

215-239-8

1012

Pentaklórfenól og alkalísölt þess

87-86-5/
131-52-2/
7778-73-6

201-778-6/
205-025-2/
231-911-3
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1013

Fosfamídón

13171-21-6

236-116-5

1014

N-(tríklórmetýlþíó)þalimíð (fólpet-ISO)

133-07-3

205-088-6

1015

N-2-naftýlanilín

135-88-6

205-223-9

1016

Síram

137-30-4

205-288-3

1017

1-bróm-3,4,5-tríflúorbensen

138526-69-9

418-480-9

1018

Própasín

139-40-2

205-359-9

1019

3-(4-klórfenýl)-1,1-dímetýlúróníumtríklórasetat, mónúron-TCA

140-41-0

006-043-00-1

1020

Ísoxaflútól

141112-29-0

606-054-00-7

1021

Kresoxím-metýl

143390-89-0

607-310-00-0

1022

Klórdekón

143-50-0

205-601-3

1023

9-vínylkarbasól

1484-13-5

216-055-0

1024

2-etýlhexansýra

149-57-5

205-743-6

1025

Mónúrón

150-68-5

205-766-1

1026

Morfólín-4-karbónýlklóríð

15159-40-7

239-213-0

1027

Damínósíð

1596-84-5

216-485-9

1028

Alaklór (ISO)

15972-60-8

240-110-8

1029

Óvissuefni (UVCB-efni) sem myndast við þéttingu: tetrakishýdroxýmetýlfosfóníumklóríðs, úrea og eimaðs, vetnaðs C16–18
tólgaralkýlamíns

166242-53-1

422-720-8

1030

Joxýníl og joxýníloktanóat (ISO)

1689-83-4/
3861-47-0

216-881-1/
223-375-4

1031

Brómxýníl (ISO) (3,5-díbróm-4-hýdroxýbensónítríl) og
brómxýnílheptanóat (ISO)

1689-84-5/
56634-95-8

216-882-7/
260-300-4

1032

2,6-díbróm-4-sýanófenýloktanóat

1689-99-2

216-885-3

1033

Flutt eða eytt

1034

5-klór-1,3-díhýdró-2-H-indól-2-ón

17630-75-0

412-200-9

1035

Benómýl

17804-35-2

241-775-7

1036

Klórþalóníl

1897-45-6

217-588-1

1037

N-(4-klór-o-tólýl)-N,N-dímetýlformamidínmónóhýdróklóríð

19750-95-9

243-269-1

1038

4,4'-metýlenbis(2-etýlanilín)

19900-65-3

243-420-1

1039

Valínamíð

20108-78-5

402-840-7

1040

[(p-tólýloxý)metýl]oxíran

2186-24-5

218-574-8

1041

[(m-tólýloxý)metýl]oxíran

2186-25-6

218-575-3

1042

2,3-epoxýprópýl-o-tólýleter

2210-79-9

218-645-3

1043

[(Tólýloxý)metýl]oxíran, kresýlglýsídýleter

26447-14-3

247-711-4

1044

Díallat

2303-16-4

218-961-1

1045

Bensýl-2,4-díbrómbútanóat

23085-60-1

420-710-8

1046

Tríflúorjoðmetan

2314-97-8

219-014-5

1047

Þíófanatmetýl

23564-05-8

245-740-7

1048

Dódekaklórpentasýkló[5.2.1.02,6 03,9 05,8]dekan (mírex)

2385-85-5

219-196-6

1049

Própýsamíð

23950-58-5

245-951-4

1050

Bútýlglýsídýleter

6.8.2426

219-376-4

1051

2,3,4-tríklórbút-1-en

2431-50-7

219-397-9
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Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

1052

Kínómeþíónat

2439-01-2

219-455-3

1053

(R)-α-fenýletýlammóníum (-)-(1R,2S)-(1,2-epoxýprópýl)
fosfónatmónóhýdrat

25383-07-7

418-570-8

1054

5-etoxý-3-tríklórmetýl-1,2,4-þíadíasól (etrídíasól-ISO)

2593-15-9

219-991-8

1055

Disperse Yellow 3

2832-40-8

220-600-8

1056

1,2,4-tríasól

288-88-0

206-022-9

1057

Aldrín (ISO)

309-00-2

206-215-8

1058

Díúrón (ISO)

330-54-1

206-354-4

1059

Línúrón (ISO)

330-55-2

206-356-5

1060

Nikkelkarbónat

3333-67-3

222-068-2

1061

3-(4-ísóprópýlfenýl)-1,1-dímetýlúrea (ísóprótúrón-ISO)

34123-59-6

251-835-4

1062

Ípródíón

36734-19-7

253-178-9

1063

Flutt eða eytt

1064

5-(2,4-díoxó-1,2,3,4-tetrahýdrópýrimidín)-3-flúor-2hýdroxýmetýltetrahýdrófúran

41107-56-6

415-360-8

1065

Krótónaldehýð

4170-30-3

224-030-0

1066

Hexahýdrósýklópenta[c]pýrról-1-(1H)-ammóníum-Netoxýkarbónýl-N-(p-tólýlsúlfonýl)asaníð

1067

4,4′-kolefnisimíðóýlbis[N,N-dímetýanilín] og sölt þess

492-80-8

207-762-5

1068

DNOC (ISO)

534-52-1

208-601-1

1069

Tólúidínklóríð

540-23-8

208-740-8

1070

Tólúidínsúlfat (1:1)

540-25-0

208-741-3

1071

2-(4-tert-bútýlfenýl)etanól

5406-86-0

410-020-5

1072

Fenþíón

55-38-9

200-231-9

1073

Klórdan, hreint

57-74-9

200-349-0

1074

Hexan-2-ón (metýlbútýlketón)

591-78-6

209-731-1

1075

Fenarímól

60168-88-9

262-095-7

1076

Asetamíð

60-35-5

200-473-5

1077

N-sýklóhexýl-N-metoxý-2,5-dímetýl-3-fúramíð (fúrmesýkloxISO)

60568-05-0

262-302-0

1078

Díeldrín

60-57-1

200-484-5

1079

4,4´-ísóbútýletýlídendífenól

6807-17-6

401-720-1

1080

Klórdímeform

6164-98-3

228-200-5

1081

Amítról

61-82-5

200-521-5

1082

Karbarýl

63-25-2

200-555-0

1083

Eimi (úr jarðolíu), létt, vetnissundruð

64741-77-1

265-078-2

1084

1-etýl-1-metýlmorfólíníumbrómíð

65756-41-4

612-182-00-4

1085

(3-klórfenýl)-(4-metoxý-3-nítrófenýl)metanón

66938-41-8

423-290-4

1086

Eldsneyti, dísilolía, nema ef allt hreinsunarferlið er þekkt og
unnt er að sýna fram á að efnið, sem það er unnið úr, sé ekki
krabbameinsvaldur

68334-30-5

269-822-7

1087

Eldsneytisolía, nr. 2

68476-30-2

270-671-4

1088

Eldsneytisolía, nr. 4

68476-31-3

270-673-5

1089

Eldsneyti, dísilolía, nr. 2

68476-34-6

270-676-1

418-350-1
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Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

1090

2,2-díbróm-2-nítróetanól

69094-18-4

412-380-9

1091

1-etýl-1-metýlpýrrólidiníumbrómíð

69227-51-6

612-183-00-X

1092

Mónókrótófos

6923-22-4

230-042-7

1093

Nikkel

7440-02-0

231-111-4

1094

Brómmetan (metýlbrómíð-ISO)

74-83-9

200-813-2

1095

Klórmetan (metýlklórið)

74-87-3

200-817-4

1096

Joðmetan (metýljoðíð)

74-88-4

200-819-5

1097

Brómetan (etýlbrómíð)

74-96-4

200-825-8

1098

Heptaklór

76-44-8

200-962-3

1099

Fentínhýdroxíð

76-87-9

200-990-6

1100

Nikkelsúlfat

7786-81-4

232-104-9

1101

3,5,5-trímetýlsýklóhex-2-enón (ísófórón)

78-59-1

201-126-0

1102

2,3-díklórprópen

78-88-6

201-153-8

1103

Flúasífóp-P-bútýl (ISO)

79241-46-6

607-305-00-3

1104

(S)-2,3-díhýdró-1H-indól-2-karboxýlsýra

79815-20-6

410-860-2

1105

Toxafen

8001-35-2

232-283-3

1106

(4-hýdrasínófenýl)-N-metýlmetansúlfonamíðhýdróklóríð

81880-96-8

406-090-1

1107

CI Solvent Yellow 14

842-07-9

212-668-2

1108

Klósólínat

84332-86-5

282-714-4

1109

Alkön, C10–13, mónóklór

85535-84-8

287-476-5

1110

Flutt eða eytt

1111

2,4,6-tríklórfenól

88-06-2

201-795-9

1112

Díetýlkarbamóýlklóríð

88-10-8

201-798-5

1113

1-vínyl-2-pýrrólídón

88-12-0

201-800-4

1114

Mýklóbútaníl (ISO) 2-(4-klórfenýl)-2-(1H-1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)
hexannítríl)

88671-89-0

410-400-0

1115

Fentínasetat

900-95-8

212-984-0

1116

Bífenýl-2-ýlamín

90-41-5

201-990-9

1117

Trans-4-sýklóhexýl-L-prólínmónóhýdróklóríð

90657-55-9

419-160-1

1118

2-2-metýl-m-fenýlendíísósýanat (tólúen 2,6-díísósýanat)

91-08-7

202-039-0

1119

4-2-metýl-m-fenýlendíísósýanat (tólúen 2,4-díísósýanat)

584-84-9

209-544-5

1120

m-tólýlídendíísósýanat (tólúendíísósýanat)

26471-62-5

247-722-4

1121

Eldsneyti, þotueldsneyti, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum,
vetnissundrað, vetnað

94114-58-6

302-694-3

1122

Eldsneyti, dísilolía, eftir útdrátt með leysiefni úr kolum,
vetnissundrað, vetnað

94114-59-7

302-695-9

1123

Bik, ef það inniheldur > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

61789-60-4

263-072-4

1124

2-bútanónoxím

96-29-7

202-496-6

1125

Vetniskolefni, C16–20, vaxsneydd með leysi, vetnissundruð, úr
paraffínsku eimi Leifar

97675-88-2

307-662-2

1126

α,α-díklórtólúen

98-87-3

202-709-2
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Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

1127

Steinull, þó ekki steinull sem er tilgreind annars staðar í þessum.
viðauka; [tilbúnar, glerkenndar trefjar (sílíkattrefjar), sem raðast
óreglulega og innihalda meira en 18% af oxíðum alkalímálma og
jarðalkalímálma (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) miðað við
þyngd]

1128

Myndefni asetófenóns, formaldehýðs, sýklóhexýlamíns, metanóls
og ediksýru

1129

Flutt eða eytt

1130

Flutt eða eytt

1131

Trínatríumbis(7-asetamídó-2-(4-nítró-2-oxídófenýlasó)-3súlfónató-1-naftólató)krómat(1-)

400-810-8

1132

Blanda af: 4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)fenól, 4-allýl-6(3-(6-(3-(6-(3-(4-allýl-2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)2hýdroxýprópýl)-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)fenoxý)-2hýdroxýprópýl)-4-allýl-2-(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý-2hýdroxýprópýl)-2-(2,3-epoxýprópýl)fenóli, 4-allýl-6-(3-(4-allýl2,6-bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)-2-hýdroxýprópýl)-2-(2,3epoxýprópýl)fenoxý)fenóli og 4-allýl-6-(3-(6-(3-(4-allýl-2,6bis(2,3-epoxýprópýl)-fenoxý)-2-hýdroxýprópýl)-4-allýl-2-(2,3epoxýprópýl)fenoxý)2-hýdroxýprópýl)-2-(2,3-epoxýprópýl)fenóli

417-470-1

1133

Kostusrótarolía (Saussurea lappa Clarke), þegar hún er notuð sem
ilmefni

8023-88-9

1134

7-etoxý-4-metýlkúmarín, þegar það er notað sem ilmefni

87-05-8

201-721-5

1135

Hexahýdrókúmarín, þegar það er notað sem ilmefni

700-82-3

211-851-4

1136

Perú-balsam (INCI-heiti: Myroxylon pereirae), þegar það er notað
sem ilmefni

8007-00-9

232-352-8

1137

Ísóbútýlnítrít

542-56-2

208-819-7

1138

Ísópren (stöðgað), (2-metýl-1,3-bútadíen)

78-79-5

201-143-3

1139

1-brómóprópan, n-própýlbrómíð

106-94-5

203-445-0

1140

Klórópren (stöðgað), (2-klóróbúta-1,3-díen)

126-99-8

204-818-0

1141

1,2,3-tríklórprópan

96-18-4

202-486-1

1142

Etýlenglýkóldímetýleter (EGDME)

110-71-4

203-794-9

1143

Dínókap (ISO)

39300-45-3

254-408-0

1144

Díamínótolúen, tæknileg vara - blanda úr [4-metýl-mfenýlendíamíni](4) og [2-metýl-m-fenýlendíamíni](5)

25376-45-8

246-910-3

406-230-1

Metýl-fenýlendíamín
1145

p-klórbensótríklóríð

5216-25-1

226-009-1

1146

Dífenýleter, oktabrómafleiða

32536-52-0

251-087-9

1147

1,2-bis(2-metoxýetoxý)etan, tríetýlenglýkóldímetýleter
(TEGDME)

112-49-2

203-977-3

1148

Tetrahýdróþíópýran-3-karboxaldehýð

61571-06-0

407-330-8

1149

4,4´-bis(dímetýlamínó)bensófenón (Michlers ketón)

90-94-8

202-027-5

1150

(S)-oxíranmetanól-4-metýlbensensúlfónat

70987-78-9

417-210-7

1151

1,2-bensendíkarboxýlsýra, dípentýlester, greinótt og línuleg [1]

84777-06-0 [1]

284-032-2

N-pentýl-ísópentýlþalat [2]-

(2)

Dí-n-pentýlþalat [3]

131-18-0 [3]

205-017-9

Díísópentýlþalat [4]

605-50-5 [4]

210-088-4
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Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

1152

Bensýlbútýlþalat (BBP)

85-68-7

201-622-7

1153

1,2-bensendíkarboxýlsýra, dí-C 7–11, greinóttir og línulegir esterar

68515-42-4

271-084-6

1154

Blanda af: dínatríum 4-(3-etoxýkarbónýl-4-(5-(3-etoxýkarbónýl-5hýdroxý-1-(4-súlfónatófenýl) pýrasól-4-ýl)penta-2,4-díenýlíden)4,5-díhýdró-5-oxópýrasól-1-ýl)bensensúlfónati og trínatríum
4-(3-etoxýkarbónýl-4-(5-(3-etoxýkarbónýl-5-oxídó-1-(4súlfónatófenýl)pýrasól-4-ýl)penta-2,4-díenýlíden)-4,5-díhýdró-5oxópýrasól-1-ýl)bensensúlfónati

402-660-9

1155

(Metýlenbis(4,1-fenýlenasó(1-(3-dímetýlamínó)própýl)-1,2díhýdró-6-hýdroxý-4-metýl-2-oxópýridín-5,3-díýl)))-1,1′-dípýridín
íumdíklóríðdíhýdróklóríð

401-500-5

1156

2-[2-hýdroxy-3-(2-klórfenýl)karbamóýl-1-naftýlasó]-7-[2hýdroxý-3-(3-metýlfenýl)karbamóýl-1-naftýlasó]flúoren-9-ón

420-580-2

1157

Asafenidín

68049-83-2

1158

2,4,5-trímetýlanilín [1]

137-17-7 [1]

2,4,5-trímetýlanilínhýdróklóríð [2]

21436-97-5 [2]

205-282-0

1159

4,4′-þíódíanilín og sölt þess

139-65-1

205-370-9

1160

4,4′-oxýdíanilín (p-amínófenýleter) og sölt þess

101-80-4

202-977-0

1161

N,N,N´,N´-tetrametýl-4,4´-metýlendíanilín

101-61-1

202-959-2

1162

6-metoxý-m-tólúidín, (p-kresidín)

120-71-8

204-419-1

1163

3-etýl-2-metýl-2-(3-metýlbútýl)-1,3-oxasólidín

143860-04-2

421-150-7

1164

Blanda af:
1,3,5-tris(3-amínómetýlfenýl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-tríasín-2,4,6-tríón
og blanda fáliða 3,5-bis(3-amínómetýlfenýl)-1-pólý[3,5-bis(3amínómetýlfenýl)-2,4,6-tríoxó-1,3,5-(1H,3H,5H)-tríasín-1-ýl]1,3,5-(1H,3H,5H)-tríasín-2,4,6-tríón

1165

2-nítrótólúen

88-72-2

201-853-3

1166

Tríbútýlfosfat

126-73-8

204-800-2

1167

Naftalín

91-20-3

202-049-5

1168

Nónýlfenól [1]

25154-52-3 [1]

246-672-0

4-nónýlfenól, greinótt [2]

84852-15-3 [2]

284-325-5

1169

1,1,2-tríklóretan

79-00-5

201-166-9

1170

Flutt eða eytt

1171

Flutt eða eytt

1172

Allýlklórið, (3-klórprópen)

107-05-1

203-457-6

1173

1,4-díklórbensen, (p-díklórbensen)

106-46-7

203-400-5

1174

Bis(2-klóretýl)eter

111-44-4

203-870-1

1175

Fenól

108-95-2

203-632-7

1176

Bisfenól A (4,4´-ísóprópýlídendífenól)

80-05-7

201-245-8

1177

Tríoxýmetýlen (1,3,5-tríoxan)

110-88-3

203-812-5

1178

Própargít (ISO)

2312-35-8

219-006-1

1179

1-klór-4-nítróbensen

100-00-5

202-809-6

1180

Mólínat (ISO)

2212-67-1

218-661-0

1181

Fenprópímorf (ISO)

67564-91-4

266-719-9

1182

Flutt eða eytt

1183

Metýlísósýanat

624-83-9

210-866-3

421-550-1
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Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

1184

N,N-dímetýlanilíníumtetrakis(pentaflúorfenýl)bórat

1185

O,O′-(etenýlmetýlsilýlen) dí[(4-metýlpentan-2-ón)oxím]

1186

Blanda í hlutföllunum 2:1: 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetýl-2krómanýl)resorsínól-4-ýl-tris(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalen1-súlfónat) og 4-(7-hýdroxý-2,4,4-trímetýl-2-krómanýl)
resorsínólbis(6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalen-1-súlfónat)

1187

Blanda af: myndefni 4,4′-metýlenbis[2-(4-hýdroxýbensýl)-3,6dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxó-naftalensúlfonats
(1:2) og myndefni 4,4′-metýlenbis[2-(4-hýdroxýbensýl)-3,6dímetýlfenóls] og 6-díasó-5,6-díhýdró-5-oxónaftalínsúlfónats (1:3)

1188

28.3.2013

118612-00-3

422-050-6
421-870-1

140698-96-0

414-770-4

417-980-4

Malakítgrænt hýdróklóríð [1]

569-64-2 [1]

209-322-8

Malakítgrænt oxalat [2]

18015-76-4 [2]

241-922-5

1189

1-(4-klórfenýl)-4,4-dímetýl-3-(1,2,4-tríasól-1-ýlmetýl)pentan-3-ól

107534-96-3

403-640-2

1190

5-(3-bútýrýl-2,4,6-trímetýlfenýl)-2-[1-(etoxýimínó)própýl]-3hýdroxýsýklóhex-2-en-1-ón

138164-12-2

414-790-3

1191

Trans-4-fenýl-L-prólín

96314-26-0

416-020-1

1192

Flutt eða eytt

1193

Blanda af: 5-[(4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-2-naftýl)asó]2,5-díetoxýfenýl)asó]-2-[(3-fosfónfenýl)asó]bensósýru og
5-[(4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfó-2-naftýl)asó]-2,5-díetoxýfenýl)
asó]-3-[(3-fosfónfenýl)asó]bensósýru

163879-69-4

418-230-9

1194

2-{}{]4-(2-ammoníóprópýlamínó)-6-[}}4-hýdroxý-3-(5-metýl2-metoxý-4-súlfamóýlfenýlasó)-2-súlfónatónaft-7-ýlamínó{}
{]-1,3,5-tríasín-2-ýlamínó[}}-2-amínóprópýlformat

1195

5-nítró-o-tólúidín

99-55-8 [1]

202-765-8

5-nítró-o-tólúidínhýdróklórið [2]

51085-52-0 [2]

256-960-8

1196

1-(1-naftýlmetýl)kínólíníumklórið

65322-65-8

406-220-7

1197

(R)-5-bróm-3-(1-metýl-2-pýrrólidínýlmetýl)-1H-indól

143322-57-0

422-390-5

1198

Pýmetrósín (ISO)

123312-89-0

613-202-00-4

1199

Oxadíargýl (ISO)

39807-15-3

254-637-6

1200

Klórtólúrón (3-(3-klór-p-tólýl)-1,1-dímetýlúrea)

15545-48-9

239-592-2

1201

N-[2-(3-asetýl-5-nítróþíófen-2-ýlasó)-5-díetýlamínófenýl] asetamíð

1202

1,3-bis(vínylsúlfonýlasetamíð)própan

93629-90-4

428-350-3

1203

p-fenetídín (4-etoxýanilín)

156-43-4

205-855-5

1204

m-fenýlendíamín og sölt þess

108-45-2

203-584-7

1205

Leifar (koltjara), eiming kreósótolíu, ef þær innihalda > 0,005% af
bensó[a]pýreni miðað við þyngd

92061-93-3

295-506-3

1206

Kreósótolía, asenaftenþáttur, ísogsolía, ef hún inniheldur > 0,005%
af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

90640-84-9

292-605-3

1207

Kreósótolía, ef hún inniheldur > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað
við þyngd

61789-28-4

263-047-8

1208

Kreósót, ef það inniheldur > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við
þyngd

8001-58-9

232-287-5

1209

Kretósótolía, eimi með hátt suðumark, ísogsolía, ef hún inniheldur
> 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

70321-79-8

274-565-9

1210

Útdráttarleifar (úr kolum), kreósótolíusýra, útdráttarleifar ísogsolíu,
ef þær innihalda > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

122384-77-4

310-189-4

1211

Kretósótolía, eimi með lágu suðumarki, ísogsolía, ef hún
inniheldur > 0,005% af bensó[a]pýreni miðað við þyngd

70321-80-1

274-566-4

424-260-3

416-860-9

28.3.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 20/587

Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

a

1212

6-metoxý-2,3-pýridíndíamín og salt þess af HCl, við notkun í
hárlitunarvörur

94166-62-8

303-358-9

1213

2,3-naftalíndíól, við notkun í hárlitunarvörur

92-44-4

202-156-7

1214

2,4-díamínódífenýlamín, við notkun í hárlitunarvörur

136-17-4

1215

2,6-bis(2-hýdroxýetoxý)-3,5-pýridíndíamín og salt þess af HCl,
við notkun í hárlitunarvörur

117907-42-3

1216

2-metoxýmetýl-p-amínófenól og salt þess af HCl, við notkun í
hárlitunarvörur

135043-65-1/
29785-47-5

1217

4,5-díamínó-1-metýlpýrasól og salt þess af HCl, við notkun í
hárlitunarvörur

20055-01-0/
21616-59-1

1218

4,5-díamínó-1-((4-klórfenýl)metýl)-1H-pýrasólsúlfat, við notkun í
hárlitunarvörur

163183-00-4

1219

4-klór-2-amínófenól, við notkun í hárlitunarvörur

95-85-2

202-458-9

1220

4-hýdroxýindól, við notkun í hárlitunarvörur

2380-94-1

219-177-2

1221

4-metoxýtólúen-2,5-díamín og salt þess af HCl, við notkun í
hárlitunarvörur

56496-88-9

1222

5-amínó-4-flúor-2-metýlfenólsúlfat, við notkun í hárlitunarvörur

163183-01-5

1223

N,N-díetýl-m-amínófenól, við notkun í hárlitunarvörur

91-68-9/
68239-84-9

1224

N,N-dímetýl-2,6-pýridíndíamín og salt þess af HCl, við notkun í
hárlitunarvörur

—

1225

N-sýklópentýl-m-amínófenól, við notkun í hárlitunarvörur

104903-49-3

1226

N-(2-metoxýetýl)-p-fenýlendíamín og salt þess af HCl, við notkun
í hárlitunarvörur

72584-59-9/
66566-48-1

1227

2,4-díamínó-5-metýlfenetól og salt þess af HCl, við notkun í
hárlitunarvörur

113715-25-6

1228

1,7-naftalíndíól, við notkun í hárlitunarvörur

575-38-2

209-383-0

1229

3,4-díamínóbensósýra, við notkun í hárlitunarvörur

619-05-6

210-577-2

1230

2-amínómetýl-p-amínófenól og salt þess af HCl, við notkun í
hárlitunarvörur

79352-72-0

1231

Solvent Red 1 (CI 12150), við notkun í hárlitunarvörur

1229-55-6

214-968-9

1232

Acid Orange 24 (CI 20170), við notkun í hárlitunarvörur

6.7.1320

215-296-9

1233

Acid Red 73 (CI 27290), við notkun í hárlitunarvörur

5413-75-2

226-502-1

1234

PEG-3,2′,2′-dí-p-fenýlendíamín

144644-13-3

1235

6-nítró-o-tólúidín

570-24-1

1236

HC Yellow nr. 11

73388-54-2

1237

HC Orange nr. 3

81612-54-6

1238

HC Green nr. 1

52136-25-1

257-687-7

1239

HC Red nr. 8 og sölt þess

13556-29-1/
97404-14-3

- / 306-778-0

1240

Tetrahýdró-6-nítrókínoxalín og sölt þess

158006-54-3/
41959-35-7/
73855-45-5

202-0909/269-478-8

276-723-2

209-329-6

Nr. 20/588

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

28.3.2013

Auðkenning efna

Tilvísunarnúmer
a

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

1241

Disperse Red 15, nema sem óhreinindi í Disperse Violet 1

116-85-8

204-163-0

1242

4-amínó-3-flúorfenól

399-95-1

402-230-0

1243

N,N′-díhexadekýl-N,N′-bis(2-hýdroxýetýl)própandíamíð

149591-38-8

422-560-9

Bishýdroxýetýlbissetýlmalonamíð
1244

1-metýl-2,4,5-tríhýdroxýbensen og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

1124-09-0

214-390-7

1245

2,6-díhýdroxý-4-metýlpýridín og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

4664-16-8

225-108-7

1246

5-hýdroxý-1,4-bensódíoxan og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

10288-36-5

233-639-0

1247

3,4-metýlendíoxýfenól og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

533-31-3

208-561-5

1248

3,4-metýlendíoxýanilín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

14268-66-7

238-161-6

1249

Hýdroxpýrídínón og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

822-89-9

212-506-0

1250

3-nítró-4-amínófenoxýetanól og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

50982-74-6

1251

2-metoxý-4-nítrófenól (4-nítrógvæjakól) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

3251-56-7

1252

CI Acid Black 131 og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

12219-01-1

1253

1,3,5-tríhýdroxýbensen (flóróglúsínól) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

108-73-6

203-611-2

1254

1,2,4-bensentríasetat og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

613-03-6

210-327-2

1255

Etanól, 2,2´-imínóbis-, myndefni með epíklórhýdríni og 2-nítró1,4-bensendíamín (HC Blue nr. 5) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

68478-64-8/
158571-58-5

1256

N-metýl-1,4-díamínóantrakínón, myndefni með epíklórhýdríni
og mónóetanólamíni (HC Blue nr. 4) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

158571-57-4

1257

4-amínóbensensúlfónsýra (súlfanílsýra) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

121-57-3/
515-74-2

204-482-5/
208-208-5

1258

3,3'-(súlfónýlbis(2-nítró-4,1-fenýlen)imínó)bis(6-(fenýlamínó))
bensensúlfónsýra og sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur

6373-79-1

228-922-0

1259

3(eða 5)-((4-(bensýlmetýlamínó)fenýl)asó)-1,2-(eða l,4)-dímetýl1H-1,2,4-tríasólíum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

89959-98-8/
12221-69-1

289-660-0

1260

2,2'-((3-klór-4-((2,6-díklór-4-nítrófenýl)asó)fenýl)imínó)bisetanól
(Disperse Brown 1) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

23355-64-8

245-604-7

1261

2-[[4-[etýl(2-hýdroxýetýl)amínó]fenýl]asó]-6-metoxý-3metýlbensóþíasólíum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

12270-13-2

235-546-0

1262

2-[(4-klór-2-nítrófenýl)asó]-N-(2-metoxýfenýl)-3-oxóbútanamíð
(Pigment Yellow 73) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

13515-40-7

236-852-7

221-839-0

28.3.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer
a

Nr. 20/589

Auðkenning efna
Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

1263

2,2'-[(3,3'-díklór[1,1'-bífenýl]-4,4'-díýl)bis(asó)]bis[3-oxó-Nfenýlbútanamíð] (Pigment Yellow 12) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

6358-85-6

228-787-8

1264

2,2'-(1,2-etendíýl)bis[5-((4-etoxýfenýl)asó]bensensúlfónsýra) og
sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur

2870-32-8

220-698-2

1265

2,3-díhýdró-2,2-dímetýl-6-[(4-(fenýlasó)-1-naftalenýl)asó]1H-pýrimídín (Solvent Black 3) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

4197-25-5

224-087-1

1266

3(eða 5)-[[4-[(7-amínó-1-hýdroxý-3-súlfónató-2-naftýl)asó]-1naftýl]asó]salisýlsýra og sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur

3442-21-5/
34977-63-4

222-351-0/
252-305-5

1267

7-(bensóýlamínó)-4-hýdroxý-3-[[4-[(4-súlfófenýl)asó]fenýl]asó]2naftalensúlfónsýra og sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur

2610-11-9

220-028-9

1268

(μ-((7,7'-imínóbis(4-hýdroxý-3-((2-hýdroxý-5-(N-metýlsúlfamóýl)
fenýl)asó)naftalen-2-súlfonató))(6-)))díkúprat(2-) og sölt þess, við
notkun í hárlitunarvörur

37279-54-2

253-441-8

1269

3-[(4-(asetýlamínó)fenýl)asó]-4-hýdroxý-7-[[[[5-hýdroxý-6(fenýlasó)-7-súlfó-2-naftalenýl]amínó]karbónýl]amínó]-2naftalensúlfónsýra og sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur

3441-14-3

222-348-4

1270

2-naftalensúlfónsýra, 7,7’-(karbónýldíimínó)bis(4-hýdroxý-3-[[2súlfó-4-[(4-súlfófenýl)asó]fenýl]asó]-, og sölt hennar, við notkun í
hárlitunarvörur

2610-10-8/
25188-41-4

220-027-3

1271

N-(4-[bis[4-(díetýlamínó)fenýl]metýlen]-2,5-sýklóhexadíen1-ýlíden)-N-etýletanamíníum og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

2390-59-2

219-231-5

1272

2-[[(4-metoxýfenýl)metýlhýdrasónó]metýl]-1,3,3-trímetýl-3Hindólíum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

54060-92-3

258-946-7

1273

2-(2-((2,4-dímetoxýfenýl)amínó)etenýl)-1,3,3-trímetýl-3Hindólíum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

4208-80-4

224-132-5

1274

Nígrósín sem er leysanlegt í vínanda (Solvent Black 5), við notkun
í hárlitunarvörur

11099-03-9

1275

3,7-bis(dímetýlamínó)-fenoxasín-5-íum og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

47367-75-9/
33203-82-6

251-403-5

1276

9-(dímetýlamínó)bensó[a]fenoxasín-7-íum og sölt þess, við notkun
í hárlitunarvörur

7057-57-0/
966-62-1

230-338-6/
213-524-1

1277

6-amínó-2-(2,4-dímetýlfenýl)-1H-bens[de]ísókínólín-1,3(2H)-díón
(Solvent Yellow 44) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

2478-20-8

219-607-9

1278

1-amínó-4-[[4-[(dímetýlamínó)metýl]fenýl]amínó]antrakínón og
sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

67905-56-0/
12217-43-5

267-677-4/
235-398-7

1279

Laksaínsýra (CI Natural Red 25) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

60687-93-6

1280

5-[(2,4-dínítrófenýl)amínó]-2-(fenýlamínó)bensensúlfónsýra og
sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur

6373-74-6/
15347-52-1

228-921-5/
239-377-3

1281

4-[(4-nítrófenýl)asó]anilín (Disperse Orange 3) og sölt þess, við
notkun í hárlitunarvörur

730-40-5/
70170-61-5

211-984-8

1282

4-nítró-p-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

5131-58-8

225-876-3

Nr. 20/590

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer
a

28.3.2013

Auðkenning efna
Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

1283

1-amínó-4-(metýlamínó)-9,10-antrasendíón (Disperse Violet 4) og
sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

1220-94-6

214-944-8

1284

N-metýl-3-nítró-p-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

2973-21-9

221-014-5

1285

N1-(2-hýdroxýetýl)-4-nítró-o-fenílendíamín (HC Yellow nr. 5) og
sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

56932-44-6

260-450-0

1286

N1-(tris(hýdroxýmetýl))metýl-4-nítró-1,2-fenýlendíamín (HC
Yellow nr. 3) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

56932-45-7

260-451-6

1287

2-nítró-N-hýdroxýetýl-p-anísidín og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

57524-53-5

1288

N,N´-dímetýl-N-hýdroxýetýl-3-nítró-p-fenýlendíamín og sölt þess,
við notkun í hárlitunarvörur

10228-03-2

233-549-1

1289

3-(N-metýl-N-(4-metýlamínó-3-nítrófenýl)amínó)própan-1,2-díól
og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

93633-79-5

403-440-5

1290

4-etýlamínó-3-nítróbensósýra (N-etýl-3-nítró PABA) og sölt þess,
við notkun í hárlitunarvörur

2788-74-1

412-090-2

1291

(8-[(4-amínó-2-nítrófenýl)asó]-7-hýdroxý-2-naftýl)
trímetýlammóníum og sölt þess, nema Basic Red 118 (CASnr. 71134-97-9) sem óhreinindi í Basic Brown 17, við notkun í
hárlitunarvörur

71134-97-9

275-216-3

1292

5-((4-(dímetýlamínó)fenýl)asó)-1,4-dímetýl-1H-1,2,4-tríasólíum
og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

12221-52-2

1293

4-(fenýlasó)-m-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

495-54-5

207-803-7

1294

4-metýl-6-(fenýlasó)-1,3-bensendíamín og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

4438-16-8

224-654-3

1295

5-(asetýlamínó)-4-hýdroxý-3-((2-metýlfenýl)asó)-2,7naftalendísúlfónsýra og sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur

6441-93-6

229-231-7

1296

4,4'-[(4-metýl-1,3-fenýlen)bis(asó)]bis[6-metýl-1,3-bensendíamín]
(Basic Brown 4) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

4482-25-1

224-764-1

1297

3-[[4-[[díamínó(fenýlasó)fenýl]asó]-2-metýlfenýl]asó]-N,N,Ntrímetýlbensenamíníum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

83803-99-0

280-920-9

1298

3-[[4-[[díamínó(fenýlasó)fenýl]asó]-1-naftalenýl]asó]-N,N,Ntrímetýlbensenamíníum og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

83803-98-9

280-919-3

1299

N-[4[(4-(díetýlamínó)fenýl)fenýlmetýlen]-2,5-sýklóhexadíen1-ýlíden]-N-etýletanamíníum og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

633-03-4

211-190-1

1300

1-[(2-hýdroxýetýl)amínó]-4-(metýlamínó)-9,10-antrasendíón og
afleiður og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

2475-46-9/
86722-66-9

219-604-2/
289-276-3

1301

1,4-díamínó-2-metoxý-9,10-antrasendíón (Disperse Red 11) og
sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

2872-48-2

220-703-8

1302

1,4-díhýdroxý-5,8-bis[(2-hýdroxýetýl)amíno]antrakínón (Disperse
Blue 7) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

3179-90-6

221-666-0

28.3.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer
a

Nr. 20/591

Auðkenning efna
Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

1303

1-[(3-amínóprópýl)amínó]-4-(metýlamínó)antrakínón og sölt þess,
við notkun í hárlitunarvörur

22366-99-0

244-938-0

1304

N-[6-[(2-klór-4-hýdroxýfenýl)imínó]-4-metoxý-3-oxó-1,4sýklóhexadíen-1-ýl]asetamíð (HC Yellow nr. 8) og sölt þess, við
notkun í hárlitunarvörur

66612-11-1

266-424-5

1305

[6-[[3-klór-4-(metýlamínó)fenýl]imínó]-4-metýl-3-oxósýklóhexa1,4-díen-1-ýl]úrea (HC Red nr. 9) og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

56330-88-2

260-116-4

1306

3,7-bis(dímetýlamínó)fenóþíasín -5-íum og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

61-73-4

200-515-2

1307

4,6-bis(2-hýdroxýetoxý)-m-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun
í hárlitunarvörur

94082-85-6

1308

5-amínó-2,6-dímetoxý-3-hýdroxýpýridín og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

104333-03-1

1309

4,4´-díamínódífenýlamín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

537-65-5

208-673-4

1310

4-díetýlamínó-o-tólúidín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

148-71-0/
24828-38-4/
2051-79-8

205-722-1/
246-484-9/
218-130-3

N,N-díetýl-p-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

93-05-0/
6065-27-6/
6283-63-2

202-214-1/
227-995-6/
228-500-6

1312

N,N-dímetýl-p-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

99-98-9/
6219-73-4

202-807-5/
228-292-7

1313

Tólúen-3,4-díamín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

496-72-0

207-826-2

1314

2,4-díamínó-5-metýlfenoxýetanól og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

141614-05-3/
113715-27-8

1315

6-amínó-o-kresól og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

17672-22-9

1316

Hýdroxýetýlamínómetýl-p-amínófenól og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

110952-46-0/
135043-63-9

1317

2-amínó-3-nítrófenól og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

603-85-0

210-060-1

1318

2-klór-5-nítró-N-hýdroxýetýl-p-fenýlendíamín og sölt þess, við
notkun í hárlitunarvörur

50610-28-1

256-652-3

2-nítró-p-fenýlendíamín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

5307-14-2/
18266-52-9

226-164-5/
242-144-9

1320

Hýdroxýetýl-2,6-dínítró-p-anisídín og sölt þess, við notkun í
hárlitunarvörur

122252-11-3

1321

6-nítró-2,5-pýridínamín og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

69825-83-8

1322

3,7-díamínó-2,8-dímetýl-5-fenýlfenasíníum og sölt þess, við
notkun í hárlitunarvörur

477-73-6

207-518-8

1323

3-hýdroxý-4-[(2-hýdroxýnaftýl)asó]-7-nítrónaftalen-1-súlfónsýra
og sölt hennar, við notkun í hárlitunarvörur

16279-54-2/
5610-64-0

240-379-1/
227-029-3

1311

1319

Nr. 20/592

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Tilvísunarnúmer
a

28.3.2013

Auðkenning efna
Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

1324

3-[(2-nítró-4-(tríflúormetýl)fenýl)amínó]própan-1,2-díól (HC
Yellow nr. 6) og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

104333-00-8

1325

2-[(4-klór-2-nítrófenýl)amínó]etanól (HC Yellow nr. 12) og sölt
þess, við notkun í hárlitunarvörur

59320-13-7

1326

3-[[4-[(2-hýdroxýetýl)metýlamínó]-2-nítrófenýl]amínó]-1,2própandíól og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

173994-75-7/
102767-27-1

1327

3-[[4-[etýl(2-hýdroxýetýl)amínó]-2-nítrófenýl]amínó]-1,2própandíól og sölt þess, við notkun í hárlitunarvörur

114087-41-1/
114087-42-2

1328

Etanamíníum, N-[4-[[4-(díetýlamínó)fenýl)][4-(etýlamínó)-1naftalenýl]metýlen]-2,5-sýklóhexadíen-1-ýlíden]-N-etýl- og sölt
þess, við notkun í hárlitunarvörur

2390-60-5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Stjtíð. EB L 159, 29.6.1996, bls. 1.
Breytt INNM-heiti
Stjtíð. EB L 273, 10.10.2002, bls. 1.
sjá tilvísunarnúmer 364 í II. viðauka til að fá upplýsingar um einstök innihaldsefni.
sjá tilvísunarnúmer 413 í II. viðauka til að fá upplýsingar um einstök innihaldsefni.

219-232-0

28.3.2013

III. viðauki
SKRÁ YFIR EFNI SEM SNYRTIVÖRUR MEGA EKKI INNIHALDA NEMA SAMKVÆMT SETTUM TAKMÖRKUNUM OG SKILYRÐUM
Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

1a

Takmarkanir

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

i

a) Má ekki nota í vörur
fyrir börn yngri en
þriggja ára

a) Má ekki nota fyrir
börn yngri en þriggja
ára

Bórsýra, bóröt
og tetrabóröt, að
undanskildu efni nr.
1184 í II. viðauka

Bórsýra

10043-35-3/1111350-1

233-139-2/234343-4

a) Talkúm

a) 5% (sem bórsýra)

c) Aðrar vörur
(þó ekki bað- og
hárliðunarvörur)

b) 0,1% (sem bórsýra)

c) 3% (sem bórsýra)

b) Má ekki nota í vörur
fyrir börn yngri en
þriggja ára

b) Má ekki gleypa

c) Má ekki nota í vörur
fyrir börn yngri en
þriggja ára

c) Má ekki nota fyrir
börn yngri en þriggja
ára

Má ekki nota á
flagnandi eða erta
húð ef styrkur
óbundinna, leysan
legra bórata fer yfir
1,5% (sem bórsýra)
Tetrabóröt, sjá
einnig 1a)

a) Baðvörur

a) 18% (sem bórsýra)

b) Hárvörur

b) 8% (sem bórsýra)

Má ekki nota á flagn
andi eða erta húð

a) Má ekki nota í vörur
fyrir börn yngri en
þriggja ára

Má ekki nota fyrir
börn yngri en þriggja
ára

Má ekki nota á
flagnandi eða erta húð

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Má ekki nota á
flagnandi eða erta
húð ef styrkur
óbundinna,
leysanlegra bórata
fer yfir 1,5% (sem
bórsýra)
b) Vörur í munn

1b

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Efnaheiti/INN

a) Má ekki nota fyrir
börn yngri en þriggja
ára
b) Skolist vel úr

Nr. 20/593

a

2a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

200-677-4

a) Hárvörur

Þíóglýkólsýra og
sölt hennar

Þíóglýkólsýra

68-11-1

8%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

Til almennrar notkunar

Notkunarskilyrði

Tilbúnar til notkunar
pH-gildi 7–9,5

(a) (b) (c)
Varist snertingu við augu

(a) (c)
Notkun í atvinnuskyni
Tilbúnar til notkunar
pH-gildi 7–9,5

Notið viðeigandi
hlífðarhanska
Varnarorð:
(a) (b) (c)
Inniheldur þíóglýkólat
Fylgið leiðbeiningum
Geymist þar sem börn ná
ekki til

b) Háreyðingarvörur

5%

Tilbúnar til notkunar
pH-gildi 7–12,7

c) Hárvörur sem á
að skola burt eftir
notkun

2%

Tilbúnar til notkunar
pH-gildi 7–9,5

Framangreind hlutföll
eru reiknuð sem
þíóglýkólsýra

a) Til nota í atvinnuskyni

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Berist efnið í augu skal
strax skola vandlega
með miklu vatni og leita
læknis

11%

Nr. 20/594

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

28.3.2013

a

2b

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Þíóglýkólsýru
esterar

Vörur til hárliðunar eða
afliðunar

a) 8%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

Til almennrar notkunar

Notkunarskilyrði

Tilbúnar til notkunar
pH-gildi 6–9,5

(a) (b)
Getur valdið ofnæmi við
snertingu við húð
Varist snertingu við augu

Notið viðeigandi
hlífðarhanska
Varnarorð:
Inniheldur þíóglýkólat
Fylgið leiðbeiningum
Geymist þar sem börn ná
ekki til

Oxalsýra, esterar
hennar og basísk
sölt

Oxalsýra

144-62-7

205-634-3

4

Ammoníak

Ammoníak

7664-41-7/
1336-21-6

231-635-3/
215-647-6

Hárvörur

Notkun í atvinnuskyni

Framangreind hlutföll
eru reiknuð sem
þíóglýkólsýra

Tilbúnar til notkunar
pH-gildi 6–9,5

5%

Notkun í atvinnuskyni

6% (sem NH3)

b) Til nota í
atvinnuskyni

Til nota í atvinnuskyni

Yfir 2%: Inniheldur
ammoníak

Nr. 20/595

3

b) 11%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Berist efnið í augu skal
strax skola vandlega
með miklu vatni og leita
læknis

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

5

Tósýlklóramíð
natríum (INN)

Klóramín-T

127-65-1

204-854-7

6

Klóröt alkalímálma

Natríumklórat

7775-09-9

231-887-4

3811-04-9

223-289-7

7

Díklórmetan

Díklórmetan

75-09-2

200-838-9

8

N-setnar afleiður
p-fenýlendíamíns
og sölt þeirra;
N-setnar afleiður
o-fenýlen
díamíns(1), að
undanskildum
þeim afleiðum sem
skráðar eru annars
staðar í þessum
viðauka og undir
tilvísunarnúmerum
1309, 1311 og 1312
í II. viðauka

p-fenýlendíamín

106-50-3

203-404-7

i

0,2%

a) Tannkrem

a) 5%

b) Aðrar vörur

b) 3%

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

35% (ef blandað saman
við 1,1,1-tríklóretan má
heildarstyrkur ekki fara
yfir 35%)

0,2% sem hámarks
magn óhreininda

6% (sem óbundinn
basi)

a) Til almennrar
notkunar
Má ekki nota á
augabrúnir

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

b) Notkun í
atvinnuskyni

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Kalíumklóríð

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/596

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

b) Til nota í
atvinnuskyni
Inniheldur
fenýlendíamín
Getur valdið
ofnæmisviðbrögðum

28.3.2013

Notið viðeigandi
hlífðarhanska

a

9

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Tólúen-2,5-díamín

95-70-5

202-442-1

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

10% (sem óbundinn
basi)

a) Til almennrar
notkunar
Má ekki nota á
augabrúnir

i

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

b) Notkun í
atvinnuskyni

b) Til nota í
atvinnuskyni
Inniheldur
fenýlendíamín
Getur valdið
ofnæmisviðbrögðum
Notið viðeigandi
hlífðarhanska

10

Díamínófenól(1)

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

10% (sem óbundinn
basi)

a) Til almennrar
notkunar
Má ekki nota á
augabrúnir

b) Notkun í
atvinnuskyni

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

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Metýlfenýlen
díamín, N-setnar
afleiður þeirra(1)
og sölt að undan
skildum efnum
undir tilvísunar
númerum 364, 413,
1144, 1310 og 1313
í II. viðauka

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

b) Til nota í
atvinnuskyni
Getur valdið
ofnæmisviðbrögðum
Notið viðeigandi
hlífðarhanska

Díklórfen

Díklórfen

97-23-4

202-567-1

0,5%

Inniheldur díklórfen

Nr. 20/597

11

a

12

14

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

7722-84-1

231-765-0

a) Hárvörur

Vetnisperoxíð og
önnur efnasambönd
eða blöndur sem
losa vetnisperoxíð,
þ.m.t. karbamíð
peroxíð og sink
peroxíð

Formaldehýð(2)

Hýdrókínón(4)

Vetnisperoxíð

b) Húðvörur

Formaldehýð

Hýdrókínón

50-00-0

123-31-9

200-001-8

204-617-8

12% af H2O2 (40%
rúmmál), sem innihald
eða við losun

2% af H2O2, sem
innihald eða við losun

d) Vörur í munn

0,1% af H2O2, sem
innihald eða við losun

Vörur til naglaherðingar

5% (sem formaldehýð)

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

0,3%

i

a) Notið viðeigandi
hlífðarhanska
(a) (b) (c):
Inniheldur vetnisperoxíð

4% af H2O2, sem
innihald eða við losun

c) Vörur til nagla
herðingar

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Varist snertingu við augu
Skolið augun strax ef
varan kemst í snertingu
við þau.

Í öðrum tilgangi en
til að hindra myndun
örvera í vörunni.
Tilgangurinn verður að
koma greinilega fram í
kynningu vörunnar.

Verjið naglabönd með
feiti eða olíu

Til almennrar notkunar

Notist ekki til að lita
augnhár eða augabrúnir

Má ekki nota á
augabrúnir

Inniheldur
formaldehýð(3)

Skolið augun strax ef
varan kemst í snertingu
við þau.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Takmarkanir

Nr. 20/598

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Inniheldur hýdrókínón
Notkun í atvinnuskyni

Til nota í atvinnuskyni
Inniheldur hýdrókínón

28.3.2013

Skolið augun strax ef
varan kemst í snertingu
við þau.

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

b) Gervineglur

0,02% (eftir blöndun til
notkunar)

Notkun í atvinnuskyni

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

b) Til nota í
atvinnuskyni
Varist snertingu við
húð

15a

Kalíum eða
natríumhýdroxíð

Kalíumhýdroxíð/
natríumhýdroxíð

1310-58-3/
1310-73-2

215-181-3/
215-185-5

a) Naglabandaleysir

a) 5%(5)

a) Inniheldur basa
Varist snertingu við
augu
Getur valdið blindu
Geymist þar sem börn
ná ekki til

b) Vara til afliðunar

2% (5)

Til almennrar notkunar

Inniheldur basa
Varist snertingu við augu
Getur valdið blindu
Geymist þar sem börn ná
ekki til

4,5% (5)

Notkun í atvinnuskyni

Til nota í atvinnuskyni

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Lesið
notkunarleiðbeiningar
vandlega

Varist snertingu við augu
Getur valdið blindu
c) Sýrustillir fyrir
háreyðingarvörur

c) pH-gildi < 12,7

c) Geymist þar sem börn
ná ekki til
Varist snertingu við
augu

d) pH-gildi < 11

Nr. 20/599

d) Annars konar
notkun sem
sýrustillir

a

15b

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

b

c

d

e

f

1310-65-2

215-183-4

Litíumhýdroxíð

Litíumhýdroxíð

a) Vörur til afliðunar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

2% ( )
6

Til almennrar notkunar

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/600

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

a) Inniheldur basa
Varist snertingu við
augu
Getur valdið blindu
Geymist þar sem börn
ná ekki til

Notkun í atvinnuskyni

Varist snertingu við augu
Getur valdið blindu

b) Sýrustillir fyrir
háreyðingarvörur

pH-gildi < 12,7

b) Inniheldur basa
Geymist þar sem börn
ná ekki til
Varist snertingu við
augu

pH-gildi < 11

28.3.2013

c) Annars konar
notkun sem
sýrustillir (aðeins
fyrir vörur sem
skola á burt eftir
notkun)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4,5%(6)

a

15c

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

1305-62-0

215-137-3

Kalsíumhýdroxíð

Kalsíumhýdroxíð

a) Vörur til afliðunar
sem innihalda
tvo efnisþætti:
kalsíumhýdroxíð og
gúanidínsalt

a) 7% (sem
kalsíumhýdroxíð)

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

a) Inniheldur basa
Varist snertingu við
augu
Geymist þar sem börn
ná ekki til

b) Sýrustillir fyrir
háreyðingarvörur

b) pH-gildi < 12,7

b) Inniheldur basa
Geymist þar sem börn
ná ekki til
Varist snertingu við
augu

c) pH-gildi < 11

c) Annars konar
notkun (t.d. sýru
stillir, hjálparefni
við framleiðslu)
1-naftól og sölt þess

1-naftól

90-15-3

201-969-4

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

2,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%

17

Natríumnítrít

Natríumnítrít

7632-00-0

231-555-9

Ryðvörn

0,2%

Má ekki nota með
annars stigs amínum
og/eða þrígreindum
amínum eða öðrum
efnum sem mynda
nítrósamín

18

Nítrómetan

Nítrómetan

75-52-5

200-876-6

Ryðvörn

0,3%

19

Flutt eða eytt

20

Flutt eða eytt

Getur valdið
ofnæmisviðbrögðum

Nr. 20/601

16

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Getur valdið blindu

a

21

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

6´-metoxý-,
(8.alfa.,9R)sinkónan-9-ól, og
sölt þess

Kínín

Resorsínól(4)

Resorsínól

130-95-0

108-46-3

205-003-2

203-585-2

a) Hárvörur sem á
að skola burt eftir
notkun

a) 0,5% (sem
kínínbasi)

b) Hárvörur sem ekki
á að skola burt eftir
notkun

b) 0,2% (sem
kínínbasi)

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

5%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

Til almennrar notkunar

Inniheldur resorsínól

Má ekki nota á
augabrúnir

Skolið hárið vel eftir
notkun
Notist ekki til að lita
augnhár eða augabrúnir
Skolið augun strax ef
varan kemst í snertingu
við þau.

Notkun í atvinnuskyni

Til nota í atvinnuskyni
Inniheldur resorsínól
Skolið augun strax ef
varan kemst í snertingu
við þau.

23

24

b) Hársnyrtivökvar og
hárþvottalegir

0,5%

a) Alkalísúlfíð

a) Háreyðingarvörur

a) 2% (sem
brennisteinn)

b) Jarðalkalísúlfíð

b) Háreyðingarvörur

b) 6% (sem
brennisteinn)

Sinkasetat,
sinkklórið,
sinkglúkónat,
sinkglútamat

pH-gildi ≤ 12,7

(a) b) Geymist þar sem
börn ná ekki til
Varist snertingu
við augu

1% (sem sink)

28.3.2013

Vatnsleysanleg
sinksölt að
undanskildu sink
4-hýdroxýbensen
súlfónati (færsla
25) og sink
pýriþíóni (færsla
101 og færsla 8 í V.
viðauka)

Inniheldur resorsínól

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Takmarkanir

Nr. 20/602

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Sink 4-hýdroxý
bensensúlfónat

Sinkfenólsúlfónat

127-82-2

26

Ammóníummónó
flúorfosfat

Ammóníummónó
flúorfosfat

20859-38-5/
66115-19-3

204-867-8

i

Lykteyðir, svitavörn
og fljótandi krem með
herpiefnum

6% (sem hlutfall
vatnsfrís efnis)

Varist snertingu við augu

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

Inniheldur ammóníum
mónóflúorfosfat
Skylda er að merkja
tannkrem, sem inniheldur
0,1 til 0,15% flúoríðs, 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.“

27

Dínatríum
flúorfosfat

Natríummónó
flúorfosfat

10163-15-2/
7631-97-2

233-433-0/
231-552-2

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefna
sambönd, sem leyfð
eru samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

25

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Inniheldur natríummónó
flúorfosfat

Nr. 20/603

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

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

Díkalíumflúorfosfat

Kalíummónó
flúorfosfat

14104-28-0

237-957-0

Vörur í munn

0,15% (sem
F). Ef blandað
saman við önnur
flúorefnasambönd, sem
leyfð eru samkvæmt
þessum viðauka, má
heildarstyrkur F ekki
fara yfir 0,15%

Inniheldur kalíummónó
flúorfosfat
Skylda er að merkja
tannkrem, sem inniheldur
0,1 til 0,15% flúoríðs, 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.“

29

Kalsíumflúorfosfat

Kalsíummónó
flúorfosfat

7789-74-4

232-187-1

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„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.“
28

Nr. 20/604

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Inniheldur kalsíummónó
flúorfosfat

28.3.2013

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

„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.“
Kalsíumflúoríð

Kalsíumflúoríð

7789-75-5

232-188-7

Vörur í munn

0,15% (sem
F). Ef blandað
saman við önnur
flúorefnasambönd, sem
leyfð eru samkvæmt
þessum viðauka, má
heildarstyrkur F ekki
fara yfir 0,15%

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

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

30

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

„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.“

Nr. 20/605

a

31

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

7681-49-4

231-667-8

Natríumflúoríð

Natríumflúoríð

Vörur í munn

i

Inniheldur natríumflúoríð
Skylda er að merkja
tannkrem, sem inniheldur
0,1 til 0,15% flúoríðs, 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.“

32

Kalíumflúoríð

Kalíumflúoríð

7789-23-3

232-151-5

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

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

28.3.2013

„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.“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/606

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

a

33

Takmarkanir

Ammóníumflúoríð

Ammóníumflúoríð

12125-01-8

235-185-9

Vörur í munn

i

Inniheldur
ammóníumflúoríð
Skylda er að merkja
tannkrem, sem inniheldur
0,1 til 0,15% flúoríðs, 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.“

34

Álflúoríð

Álflúoríð

7784-18-1

232-051-1

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

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

Nr. 20/607

„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.“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

35

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Tinflúoríð

7783-47-3

231-999-3

Tinflúoríð

Vörur í munn

i

Inniheldur tinflúoríð
Skylda er að merkja
tannkrem, sem inniheldur
0,1 til 0,15% flúoríðs, 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.“

36

Hexadekýl
ammóníumflúoríð

Setýlamíðhýdró
flúoríð

3151-59-5

221-588-7

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

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

28.3.2013

„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.“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/608

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

37

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

3-(N-hexadekýlN-2-hýdroxýetýl
ammóníó)
própýlbis(2hýdroxýetýl)
ammóníumdíflúoríð

—

—

Vörur í munn

i

Inniheldur
3-(N-hexadekýl-N-2hýdroxýetýlammóníó)
própýlbis(2-hýdroxýetýl)
ammóníumdíflúoríð
Skylda er að merkja
tannkrem, sem inniheldur
0,1 til 0,15% flúoríðs, 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.“

38

N,N´,N´-tris(pólý
oxýetýlen)-Nhexadekýlprópýl
endíamíndíhýdró
flúoríð

—

—

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Inniheldur N,N´,N´tris(pólýoxýetýlen)-N-he
xadekýlprópýlendíamíndí
hýdróflúoríð

Nr. 20/609

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

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

9-oktadekenamín,
hýdróflúoríð

Oktadekenýlammóníumflúoríð

2782-81-2

—

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

Inniheldur oktadekenýlammóníumflúoríð
Skylda er að merkja
tannkrem, sem inniheldur
0,1 til 0,15% flúoríðs, 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.“

40

Dínatríumhexa
flúorsílíkat

Natríumflúorsílíkat

16893-85-9

240-934-8

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„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.“
39

Nr. 20/610

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Inniheldur natríum
flúorsílíkat

28.3.2013

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

„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.“
Díkalíumhexaflúor
sílíkat

Kalíumflúorsílíkat

16871-90-2

240-896-2

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

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

Nr. 20/611

„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.“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

41

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

42

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Ammóníumhexa
flúorsílíkat

Ammóníum
flúorsílíkat

16919-19-0

240-968-3

Vörur í munn

i

Inniheldur ammóníum
flúorsílíkat
Skylda er að merkja
tannkrem, sem inniheldur
0,1 til 0,15% flúoríðs, 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.“

43

Magnesíumhexa
flúorsílíkat

Magnesíum
flúorsílíkat

16949-65-8

241-022-2

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

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

28.3.2013

„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.“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/612

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

239-579-1

a) Hárvörur

a) 2%

a) Má ekki nota í
úðabrúsa (úða)

b) Vörur fyrir neglur

b) 2%

b) pH-gildi < 4

1,3-bis(hýdroxý
metýl)imídasólidín2-þíón

Dímetýlóletýlen
þíóúrea

45

Bensýlalkóhól ( )

Bensýlalkóhól

100-51-6

202-859-9

Leysir, ilmefni og
bragðefni

46

6-metýlkúmarín

6-metýlkúmarín

92-48-8

202-158-8

Vörur í munn

0.003%

47

3-pýridínmetanól,
hýdróflúoríð

Níkómetanól
hýdróflúoríð

62756-44-9

—

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

7

15534-95-9

i

Inniheldur
dímetýlóletýlenþíóúrea

Í öðrum tilgangi en
til að hindra myndun
örvera í vörunni.
Tilgangurinn verður að
koma greinilega fram í
kynningu vörunnar.

Inniheldur
níkómetanólhýdróflúoríð
Skylda er að merkja
tannkrem, sem inniheldur
0,1 til 0,15% flúoríðs, 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.“

48

Silfurnítrat

Silfurnítrat

7761-88-8

231-853-9

Eingöngu til litunar
á augnhárum og
augabrúnum

4%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

44

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Inniheldur silfurnítrat

Nr. 20/613

Skolið augun strax ef
varan kemst í snertingu
við þau.

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

7488-56-4

231-303-8

a

49

Selensúlfíð

Selendísúlfíð

Flókar álsirkon
klóríðhýdroxíðs

Flösueyðandi
hárþvottalegir

1%

Svitavörn

20% (sem vatnsfrítt
álsirkonklóríðhýdroxíð)

AlxZr(OH)yClz og
flókar álsirkon
klóríðhýdroxíð
glýsíns

52

Kínólín-8-ól og
bis(8-hýdroxý
kínólíum)súlfat

Varist snertingu við augu
eða skaddaða húð

5,4% (sem sirkon)

1. Hlutfallið milli
fjölda ál- og sirkon
atóma verður að
vera á bilinu 2 og 10
2. Hlutfallið milli
fjölda (Al + Zr)
atóma og klóratóma
verður að vera á
bilinu 0,9 og 2,1

Metanól

Oxýkínólín og
oxýkínólínsúlfat

Metanól

148-24-3/
134-31-6

67-56-1

205-711-1/
205-137-1

200-659-6

i

Inniheldur selendísúlfíð

3. Má ekki nota í
úðabrúsa (úða)

51

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

0,3% (sem basi)

Stöðgari fyrir vetnis
peroxíð í hárvörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

0,03% (sem basi)

Mengandi efni
fyrir etanól og
ísóprópýlalkóhól

5% (sem hlutfall etanóls
og ísóprópýlalkóhóls)

28.3.2013

Stöðgari fyrir vetnis
peroxíð í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

Notist ekki á erta eða
skaddaða húð.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

50

Takmarkanir

Nr. 20/614

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

53

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

2809-21-4

220-552-8

a) Hárvörur

1,5% (sem etidrónsýra)

b) Sápa

0,2% (sem etidrónsýra)

Eingöngu til notkunar
í vörur sem á að skola
burt eftir notkun

2%

(1-hýdroxýetýl
ídendífosfónsýra)
og sölt hennar

1-fenoxýprópan2-ól(8)

Etidrónsýra

Fenoxýísóprópanól

770-35-4

212-222-7

Má ekki nota í vörur í
munn

55

Flutt eða eytt

56

Magnesíumflúoríð

Magnesíumflúoríð

7783-40-6

231-995-1

Vörur í munn

0,15% (sem F). Ef
blandað saman við
önnur flúorefnasam
bönd, sem leyfð eru
samkvæmt þessum
viðauka, má heildar
styrkur F ekki fara yfir
0,15%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

Í öðrum tilgangi en
til að hindra myndun
örvera í vörunni.
Tilgangurinn verður að
koma greinilega fram í
kynningu vörunnar.

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

Nr. 20/615

„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.“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

54

Takmarkanir

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

57

59

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Strontíumklóríð
hexahýdrat

Strontíumasetat
hemihýdrat

Talkúm: Vatnað
magnesíumsílíkat

Strontíumklóríð

Strontíumasetat

Talkúm

10476-85-4

543-94-2

14807-96-6

233-971-6

208-854-8

238-877-9

a) Vörur í munn

3,5% (sem strontíum).
Ef blandað saman
við önnur leyfð
strontíumefnasambönd
má heildarstyrkur
strontíums ekki fara yfir
3,5%

b) Hárþvottalögur og
andlitsvörur

2,1% (sem strontíum).
Ef blandað saman
við önnur leyfð
strontíumefnasambönd
má heildars tyrkur
strontíums ekki fara yfir
2,1%

Vörur í munn

3,5% (sem strontíum).
Ef blandað saman
við önnur leyfð
strontíumefnasambönd
má heildarstyrkur
strontíums ekki fara yfir
3,5%

a) Afurðir í duftformi
ætlaðar til notkunar
fyrir börn yngri en
þriggja ára

i

Inniheldur strontíum
klóríð
Tíð notkun hjá börnum er
ekki ráðleg

Inniheldur strontíum
asetat
Tíð notkun hjá börnum er
ekki ráðleg

a) Haldið dufti frá nefi
og munni barna

28.3.2013

b) Aðrar vörur

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

58

Takmarkanir

Nr. 20/616

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

60

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Fitusýrudíalkýlamíð
og -díalkanólamíð

Hámarksinnihald
annars stigs amína:
0,5%

— Geymist í ílátum
sem innihalda ekki
nítrít

Hámarksinnihald
annars stigs amína:
0,5%

— Má ekki nota með
nítrósamínmyndandi
kerfum- lágmarks
hreinleiki: 99%
— Hámarksinnihald
annars stigs amína:
0,5% (gildir um
hráefni)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/
kg

Mónóalkýlamín,
mónóalkanólamín
og sölt þeirra

i

— Má ekki nota með
nítrósamínmyndandi
kerfum
— Hámarksinnihald
annars stigs amína:
5% (gildir um
hráefni)

61

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/
kg
— Geymist í ílátum
sem innihalda ekki
nítrít

Nr. 20/617

a

62

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Tríalkýlamín,
tríalkanólamín og
sölt þeirra

a) Vörur sem ekki á
að skola burt eftir
notkun

a) 2,5%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

a) b)
— Má ekki nota með
nítrósamínmyndandi
kerfum
— Lágmarkshreinleiki:
99%
— Hámarksinnihald
annars stigs amína:
0,5% (gildir um
hráefni)
— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/
kg
— Geymist í ílátum
sem innihalda ekki
nítrít

Strontíumhýdroxíð

Strontíumhýdroxíð

18480-07-4

242-367-1

Sýrustillir fyrir
háreyðingarvörur

3,5% (sem strontíum)

pH-gildi ≤ 12,7

Geymist þar sem börn ná
ekki til
Varist snertingu við augu

64

Strontíumperoxíð

Strontíumperoxíð

1314-18-7

215-224-6

Hárvörur sem á að
skola burt eftir notkun

4,5% (sem strontíum)

Allar vörur skulu
uppfylla kröfur um
losun vetnisperoxíðs
Notkun í atvinnuskyni

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

b) Vörur sem á að
skola burt eftir
notkun

63

Nr. 20/618

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Varist snertingu við augu
Skolið augun strax ef
varan kemst í snertingu
við þau.
Til nota í atvinnuskyni

28.3.2013

Notið viðeigandi
hlífðarhanska

a

65

67

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

i

Styrkur bensalkóníum
klóríðs, -bróms og
–sakkarínats, með
alkýlkeðju sem er allt
að 14 kolefnisatóm, má
ekki fara yfir 0,1% (sem
bensalkóníumklóríð) í
fullunninni vöru

Varist snertingu við augu

Bensalkóníum
klóríð, -bróm og
-sakkarínat(9)

Bensalkóníumbróm

91080-29-4

293-522-5

Bensalkóníumklóríð

63449-41-2/
68391-01-5/
68424-85-1/
85409-22-9

264-151-6/
269-919-4/
270-325-2/
287-089-1

Bensalkóníum
sakkarínat

68989-01-5

273-545-7

Pólýakrýlamíð

2-bensýlíden
heptanal

Amýlsinnamal

122-40-7

204-541-5

Hárvörur (höfuð) sem
á að skola burt eftir
notkun

3% (sem
bensalkóníumklóríð)

Í öðrum tilgangi en
til að hindra myndun
örvera í vörunni.
Tilgangurinn verður að
koma greinilega fram í
kynningu vörunnar.

a) Líkamsvörur sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

a) Hámarksstyrkur
akrýlamíðleifa:
0,1 mg/kg

b) Aðrar vörur

b) Hámarksstyrkur
akrýlamíðleifa:
0,5 mg/kg
Efnið skal tilgreint
í skránni yfir
innihaldsefni, sem um
getur í g-lið 1. mgr.
19. gr., ef styrkur þess
fer yfir:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

66

Takmarkanir

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

Nr. 20/619

— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

a

68

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Bensýlalkóhól

Bensýlalkóhól

100-51-6

202-859-9

Sinnamýlalkóhól

104-54-1

203-212-3

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

70

3,7-dímetýl-2,6oktadíenal

Sítral

5392-40-5

226-394-6

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun
Sinnamýlalkóhól

i

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

69

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/620

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

28.3.2013

a

71

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Fenól, 2-metoxý-4(2-própenýl)

Evgenól

97-53-0

202-589-1

Hýdroxýsítrónellal

107-75-5

203-518-7

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

73

2-metoxý-4-(1própenýl)-fenól

Ísóevgenól

97-54-1

202-590-7

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun
7-hýdroxýsítrónellal

i

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

72

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

Nr. 20/621

a

74

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

2-pentýl-3fenýlpróp-2-en-1-ól

Amýlsinnamýl
alkóhól

101-85-9

202-982-8

Bensýlsalisýlat

118-58-1

204-262-9

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

76

3-fenýl-2-própenal

Sinnamal

104-55-2

203-213-9

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun
Bensýlsalisýlat

i

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

75

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/622

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

28.3.2013

a

77

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

2H-1-bensópýran2-ón

Kúmarín

91-64-5

202-086-7

Geraníól

106-24-1

203-377-1

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

79

3 og 4-(4-hýdroxý4-metýlpentýl)
sýklóhex-3-en-1karbaldehýð

Hýdroxýísóhexýl
3-sýklóhexen
karboxaldehýð

51414-25-6/
31906-04-4

257-187-9/
250-863-4

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun
3,7-dímetýl-, (2E)2,6-oktadíen-1-ól

i

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

78

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

Nr. 20/623

a

80

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

4-metoxýbensýl
alkóhól

Anísalkóhól

105-13-5

203-273-6

Bensýlsinnamat

103-41-3

203-109-3

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

82

3,7,11-trímetýl2,6,10-dódekatríen1-ól

Farnesól

4602-84-0

225-004-1

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun
2-própensýra,
3-fenýl-,
fenýlmetýlester

i

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

81

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/624

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

28.3.2013

a

83

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

2-(4-tertbútýlbensýl)
própíónaldehýð

Bútýlfenýlmetýl
própíónal

80-54-6

201-289-8

Línalól

78-70-6

201-134-4

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

85

Bensýlbensóat

Bensýlbensóat

120-51-4

204-402-9

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun
3,7-dímetýl-1,6oktadíen-3-ól

i

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

84

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

Nr. 20/625

a

86

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Sítrónellól/(±)
-3,7-dímetýlokt-6en-1-ól

Sítrónellól

106-22-9/
26489-01-0

203-375-0/
247-737-6

Hexýlsinnamal

101-86-0

202-983-3

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

88

(4R)-1-metýl-4(1-metýletenýl)
sýklóhexen

Límónen

5989-27-5

227-813-5

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun
2-bensýlídenoktanal

i

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

87

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/626

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

28.3.2013

a

89

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Metýlheptín
karbónat

Metýl-2-oktýnóat

111-12-6

203-836-6

α-ísómetýljónon

127-51-5

204-846-3

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

91

Útdráttur úr
eikarmosa

Útdráttur úr
flathyrnu

90028-68-5

289-861-3

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun
3-metýl-4-(2,6,6trímetýl-2sýklóhexen-1-ýl)-3búten-2-ón

i

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:
— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

90

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun
— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

Nr. 20/627

a

92

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Útdráttur úr
trjámosa

Útdráttur úr trjá
mosa (Evernia
furfuracea)

90028-67-4

289-860-8

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

Efnið skal tilgreint í
skránni yfir innihalds
efni, sem um getur í
g-lið 1. mgr. 19. gr., ef
styrkur þess fer yfir:

— 0,01% í vörum sem
á að skola burt eftir
notkun

93

2,4-pýrimidín
díamín, 3-oxíð

Díamínópýrimidín
oxíð

74638-76-9

—

Hárvörur

1,5%

94

Díbensóýlperoxíð

Bensóýlperoxíð

94-36-0

202-327-6

Gervineglur

0,7% (eftir blöndun til
notkunar)

Notkun í atvinnuskyni

Til nota í atvinnuskyni
Varist snertingu við húð
Lesið notkunarleið
beiningar vandlega

Hýdrókínón
metýleter/mekínól

P-hýdroxýanísól

150-76-5

205-769-8

Gervineglur

0,02% (eftir blöndun til
notkunar)

Notkun í atvinnuskyni

Til nota í atvinnuskyni

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— 0,001% í vörum sem
ekki á að skola burt
eftir notkun

95

Nr. 20/628

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Varist snertingu við húð
Lesið notkunarleið
beiningar vandlega

96

5-tert-bútýl-2,4,6trínítró-m-xýlen

Moskusxýlen

81-15-2

201-329-4

Allar snyrtivörur að
undanskildum vörum
í munn

a) 1,0% í ilmvatni
b) 0,4% í kölnarvatni

28.3.2013

c) 0,03% í öðrum
vörum

a

97

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

4’-tert-bútýl-2’,
6’-dímetýl-3’,
5’-dínítróasetófenón

Moskusketón

81-14-1

201-328-9

Allar snyrtivörur að
undanskildum vörum
í munn

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

a) 1,4% í ilmvatni
b) 0,56% í kölnarvatni
c) 0.042% í öðrum
vörum

98

Salisýlsýra

69-72-7

200-712-3

a) Hárvörur sem á
að skola burt eftir
notkun

a) 3,0%
b) 2,0%

b) Aðrar vörur

Má ekki nota í
efnablöndur fyrir
börn yngri en þriggja
ára, að undanskildum
hárþvottalegi
Í öðrum tilgangi en
til að hindra myndun
örvera í vörunni.
Tilgangurinn verður að
koma greinilega fram í
kynningu vörunnar.

99

Ólífræn súlfít og
bísúlfít(12)

a) 0,67% (sem óbundið
SO2)

b) Hárvörur til
afliðunar

b) 6,7% (sem óbundið
SO2)

c) Brúnkukrem fyrir
andlit

c) 0,45% (sem óbundið
SO2)

d) Önnur brúnkukrem

d) 0,40% (sem óbundið
SO2)

Í öðrum tilgangi en
til að hindra myndun
örvera í vörunni.
Tilgangurinn verður að
koma greinilega fram í
kynningu vörunnar.

Nr. 20/629

a) Oxandi
hárlitunarvörur

Má ekki nota fyrir börn
yngri en þriggja ára(11)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Bensósýra,
2-hýdroxý-(10)

a

100

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

1-(4-klórfenýl)-3(3,4-díklórfenýl)
úrea(13)

Tríklókarban

101-20-2

202-924-1

Vörur sem á að skola
burt eftir notkun

1,5%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/630

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

Hreinleikaskilyrði:
3,3’,4,4’-tetraklórasó
bensen ≤1 milljónar
hluti

Í öðrum tilgangi en
til að hindra myndun
örvera í vörunni.
Tilgangurinn verður að
koma greinilega fram í
kynningu vörunnar.
Pýriþíónsink(14)

Pýriþíónsink

13463-41-7

236-671-3

Hárvörur sem á ekki að
skola burt eftir notkun

0,1%

102

1,2-dímetoxý-4-(2própenýl)-bensen

Metýlevgenól

93-15-2

202-223-0

Ilmvatn

0,01%

Kölnarvatn

0.004%

Ilmkrem

0.002%

Aðrar vörur sem ekki
á að skola burt eftir
notkun og vörur í munn

0,0002%

Vörur sem á að skola
burt eftir notkun

0.001%

Í öðrum tilgangi en
til að hindra myndun
örvera í vörunni.
Tilgangurinn verður að
koma greinilega fram í
kynningu vörunnar.

28.3.2013

101

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

3,3’,4,4’-tetraklórasó
oxýbensen ≤1
milljónarhluti

a

215

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

4-amínó-3-nítró
fenól og sölt þess

4-amínó-3nítrófenól

610-81-1

210-236-8

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 3,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,5%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

a) b) Getur valdið
ofnæmis
viðbrögðum

Má ekki nota eftir
31.12.2009

2,7-naftalíndíól og
sölt þess

Naftalín-2,7-díól

582-17-2

209-478-7

b) 3,0%

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

1,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 0,5%
Má ekki nota eftir
31.12.2009

217

m-amínófenól og
sölt þess

3-amínófenól

591-27-5

209-711-2

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

2,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%

Getur valdið
ofnæmisviðbrögðum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

Má ekki nota eftir
31.12.2009

218

2,6-díhýdroxý-3-4dímetýlpýridín og
sölt þess

2,6-díhýdroxý-3,4dímetýlpýridín

84540-47-6

283-141-2

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

2,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%

Nr. 20/631

Má ekki nota eftir
31.12.2009

a

219

221

222

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

1-hýdroxý-3-nítró4-(3-hýdroxý
própýlamínó)
bensen og sölt þess

4-hýdroxýprópýl
amínó-3-nítrófenól

1-[(2′-metoxýetýl)
amínó]-2-nítró-4[dí-(2′-hýdroxýetýl)
amínó]bensen og
sölt þess

HC Blue nr. 11

1-metýl-3-nítró-4-(.
beta.-hýdroxýetýl)
amínóbensen og
sölt þess

Hýdroxýetýl-2nítró-p-tólúidín

1-hýdroxý-2-.beta.hýdroxýetýlamínó4,6-dínítróbensen
og sölt þess

2-hýdroxýetýl
píkramsýra

92952-81-3

23920-15-2

100418-33-5

99610-72-7

406-305-9

459-980-7

408-090-7

412-520-9

a) 5,2%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 2,6%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 2,6%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 3,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,5%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 2,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 2,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 1,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 3,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,5%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 2,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

i

a) b) Getur valdið
ofnæmis
viðbrögðum

a) b) Getur valdið ofnæmis
viðbrögðum

a) b) Getur valdið ofnæmis
viðbrögðum

a) b) Getur valdið ofnæmis
viðbrögðum

28.3.2013

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

220

Takmarkanir

Nr. 20/632

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

223

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

4-metýlamínófenól
og sölt þess

p-metýlamínófenól

150-75-4

205-768-2

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

3,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,5%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

Getur valdið ofnæmis
viðbrögðum

Má ekki nota eftir
31.12.2009
1-(3-hýdroxý
própýlamínó)2-nítró-4-bis(2hýdroxýetýlamínó)
bensen og sölt þess

HC Violet nr. 2

104226-19-9

410-910-3

Litarefni til hárlitunar
sem eru ekki oxandi

2,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

225

1-(.beta.hýdroxýetýl)
amínó-2-nítró4-N-etýl-N-(.
beta.-hýdroxýetýl)
amínóbensen og
sölt þess

HC Blue nr. 12

104516-93-0

407-020-2

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 1,5%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 0,75%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 1,5%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

4,4´-[1,3-própan
díýlbis(oxý)]bis-,
bensen- 1,3-díamín
og sölt þess

1,3-bis-(2,4díamínófenoxý)
própan

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

2,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%

226

81892-72-0

279-845-4

a) b) Getur valdið
ofnæmis
viðbrögðum

Getur valdið
ofnæmisviðbrögðum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Má ekki nota eftir
31.12.2009
227

3-amínó-2,4díklórfenól og sölt
þess

3-amínó-2,4díklórfenól

61693-43-4

262-909-0

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

2,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

Getur valdið
ofnæmisviðbrögðum

Nr. 20/633

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%

a

228

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

3-metýl-1-fenýl-5pýrasólón og sölt
þess

Fenýlmetýl
pýrasólón

89-25-8

201-891-0

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

0,5%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/634

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 0,25%
Má ekki nota eftir
31.12.2009

5-[(2-hýdroxýetýl)
amínó]-o-kresól og
sölt þess

2-metýl-5-hýdroxý
etýlamínófenól

55302-96-0

259-583-7

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

2,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%

Getur valdið ofnæmis
viðbrögðum

Má ekki nota eftir
31.12.2009

230

3,4-díhýdró-2H-1,4bensóaxín-6-ól og
sölt þess

Hýdroxýbensó
morfólín

26021-57-8

247-415-5

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

2,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%

Getur valdið ofnæmis
viðbrögðum

Má ekki nota eftir
31.12.2009

231

1,5-bis(.beta.hýdroxýetýl)
amínó-2-nítró-4klórbensen og sölt
þess

HC Yellow nr. 10

109023-83-8

416-940-3

Litunarefni til hárlitunar
sem eru ekki oxandi

0,2%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

232

3,5-díamínó-2,6dímetoxýpýridín og
sölt þess

2,6-dímetoxý-3,5pýridíndíamín HCl

85679-78-3/
56216-28-5

- / 260-062-1

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

0,5%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 0,25%

Getur valdið ofnæmis
viðbrögðum

28.3.2013

Má ekki nota eftir
31.12.2009

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

1-(2-amínóetýl)
amínó-4-(2hýdroxýetýl)oxý-2nítróbensen og sölt
þess

HC Orange nr. 2

85765-48-6

416-410-1

Litunarefni til hárlitunar
sem eru ekki oxandi

1,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

234

2-[(4-amínó-2metýl-5-nítrófenýl)
amínó]etanól og
sölt þess

HC Violet nr. 1

82576-75-8

417-600-7

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 0,5%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 0,25%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 0,5%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

2-[3-(metýlamínó)4-nítrófenoxý]
etanól og sölt þess

3-metýlamínó-4nítró-fenoxýetanól

59820-63-2

261-940-7

Litunarefni til hárlitunar
sem eru ekki oxandi

1,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

236

2-[(2-metoxý-4nítrófenýl)amínó]
etanól og sölt þess

2-hýdroxýetýlamínó-5-nítróanísól

66095-81-6

266-138-0

Litunarefni til hárlitunar
sem eru ekki oxandi

1,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

237

2,2´-[4-amínó3-nítrófenýl)
imínó]bisetanól
hýdróklórið og
önnur sölt

HC Red nr. 13

94158-13-1

303-083-4

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 2,5%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,25%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 2,5%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

Naftalín-1,5-díól og
sölt þess

1,5-naftalíndíól

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

1,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

238

83-56-7

201-487-4

Nr. 20/635

235

i

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

239

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

Hýdroxýprópýl
bis(N-hýdroxýetýlp-fenýlendíamín)
og sölt þess

Hýdroxýprópýl
bis(N-hýdroxýetýlp-fenýldíamín) HCl

128729-30-6

416-320-2

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

3,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,5%

240

o-amínófenól og
sölt þess

o-amínófenól

95-55-6

202-431-1

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

2,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%
Má ekki nota eftir
31.12.2009

241

5-amínó-o-kresól
og sölt þess

4-amínó-2hýdroxýtólúen

2835-95-2

220-618-6

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

3,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,5%
Má ekki nota eftir
31.12.2009

242

2,4-díamínófenoxý
etanól og sölt þess

2,4-díamínófenoxý
etanól HCl

66422-95-5

266-357-1

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

4,0%

i

Getur valdið ofnæmis
viðbrögðum

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Má ekki nota eftir
31.12.2009

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

Nr. 20/636

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 2,0%

28.3.2013

Má ekki nota eftir
31.12.2009

a

243

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

2-metýl-1,3bensendíól og sölt
þess

2-metýlresorsínól

608-25-3

210-155-8

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

2,0%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%
Má ekki nota eftir
31.12.2009

4-amínó-m-kresól
og sölt þess

4-amínó-m-kresól

2835-99-6

220-621-2

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

3,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,5%
Má ekki nota eftir
31.12.2009

245

2-[(3-amínó-4metoxýfenýl)
amínó]etanól og
sölt þess

2-amínó-4hýdroxýetýl
amínóanísól

83763-47-7

280-733-2

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

3,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,5%
Má ekki nota eftir
31.12.2009

246

247

Hýdroxýetýl-3,4metýlendíoxýanilín
2-(1,3-bensódíoxól5-ýlamínó)etanól
hýdróklóríð og
önnur sölt

Hýdroxýetýl-3,4metýlendíoxýanilín
HCI

2,2′-[[4-[(2-
hýdroxýetýl)
amínó]-3-nítró
fenýl]imínó]bi
setanól og sölt þess

HC Blue nr. 2

81329-90-0

303-085-5

Oxandi litunarefni til
hárlitunar

3,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,5%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins
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Má ekki nota eftir
31.12.2009

33229-34-4

251-410-3

Litunarefni til hárlitunar
sem eru ekki oxandi

2,8%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

Nr. 20/637

a

248

250

251

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

4-[(2-hýdroxýetýl)
amínó]-o-nítrófenól
og sölt þess

1-(.beta.-úreidóetýl)
amínó-4-nítró
bensen og sölt þess

3-nítró-phýdroxýetýl
amínófenól

4-nítrófenýl
amínóetýlúrea

1-amínó-2nítró-4-(2´,3´díhýdroxýprópýl)
amínó-5-klórbensen
og 1,4-bis-(2´,3´díhýdroxýprópýl)
amínó-2-nítró-5klórbensen og sölt
þess

HC Red nr. 10 og
HC Red nr. 11

2-klór-6(etýlamínó)-4nítrófenól og sölt
þess

2-klór-6-etýlamínó4-nítrófenól

65235-31-6

27080-42-8

95576-89-9 og
95576-92-4

131657-78-8

265-648-0

410-700-1

—

411-440-1

a) 6,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 3,0%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 6,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 0,5%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 0,25%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 0,5%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 2,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 1,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 3,0%

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,5%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 3,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

i

28.3.2013

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða
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Takmarkanir

Nr. 20/638

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

252

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

2-amínó-6-klór-4nítrófenól og sölt
þess

2-amínó-6-klór-4nítrófenól

4.9.6358

2580-56-5

228-762-1

219-943-6

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 2,0%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 2,0%

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 0,5%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 0,5%

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 1,0%
Má ekki nota eftir
31.12.2009

Basic Blue 26 (CI
44045)

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 0,25%

254

Dínatríum 5-amínó4-hýdroxý-3(fenýlasó)naftalín2,7-dísúlfónat (CI
17200) og önnur
sölt

Acid Red 33 (CI
17200)

3567-66-6

222-656-9

Litunarefni til hárlitunar
sem eru ekki oxandi

2,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

255

Dínatríum
3-[(2,4-dímetýl-5súlfónatófenýl)asó]4-hýdroxýnaftalín1-súlfónat (CI
14700) og önnur
sölt

Ponceau SX (CI
14700)

4548-53-2

224-909-9

Litunarefni til hárlitunar
sem eru ekki oxandi

2,0%

Má ekki nota eftir
31.12.2009

Má ekki nota eftir
31.12.2009

Nr. 20/639

[4-[[anilínó1-naftýl]
[4-(dímetýlamínó)
fenýl]metýlen]
sýklóhexa-2,5-díen1-ýlíden]dímetýl
ammóníumklórið
(CI 44045) og
önnur sölt

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

253

Takmarkanir

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

256

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn
heiti innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er tilbúin
til notkunar

Annað

b

c

d

e

f

g

h

(4-(4-amínófenýl)
(4-imínósýklóhexa2,5-díenýlíden)
metýl)-2-metýl
anilínhýdróklórið
(CI 42510) og
önnur sölt

Basic Violet 14 (CI
42510)

632-99-5

211-189-6

a) Oxandi litunarefni
til hárlitunar

a) 0,3%

b) Litunarefni til
hárlitunar sem eru
ekki oxandi

b) 0,3%

Efni þessi má nota ein sér eða í blöndu, að því tilskildu að summan af hlutföllum milli styrks hvers efnis í snyrtivörunni og leyfilegs hámarksstyrks þess fari ekki yfir 1.
Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 5 í V. viðauka
Eingöngu ef styrkurinn fer yfir 0,05%.
Efni þessi má nota ein sér eða í blöndu, að því tilskildu að summan af hlutföllum milli styrks hvers efnis í snyrtivörunni og leyfilegs hámarksstyrks þess fari ekki yfir 2.
Magn natríum-, kalíum- eða litíumhýdroxíðs er gefið upp sem þyngd natríumhýdroxíðs. Ef um blöndur er að ræða skal samanlagður styrkur ekki fara yfir mörkin í g-dálki.
Styrkur natríum-, kalíum- eða litíumhýdroxíðs er gefinn upp sem þyngd natríumhýdroxíðs. Ef um blöndur er að ræða skal samanlagður styrkur ekki fara yfir mörkin í g-dálki.
Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 34 í V. viðauka
Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 43 í V. viðauka.
Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 54 í V. viðauka
Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 3 í V. viðauka.
Einungis fyrir vörur sem gætu verið notaðar fyrir börn yngri en þriggja ára og sem eru í langvarandi snertingu við hörund.
Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 9 í V. viðauka.
Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 23 í V. viðauka.
Til notkunar sem rotvarnarefni, sjá nr. 8 í V. viðauka.

Orðalag notkunarskilyrða
og varnarorða

i

Í samsetningu með
vetnisperoxíði er
hámarksstyrkur við
notkun 0,15%
Má ekki nota eftir
31.12.2009

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
( 7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

Takmarkanir

Nr. 20/640

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

28.3.2013

28.3.2013

IV. VIÐAUKI
SKRÁ YFIR LITGJAFA SEM ERU LEYFÐIR Í SNYRTIVÖRUM
Inngangsorð
Með fyrirvara um önnur ákvæði í þessari reglugerð skal litgjafi ná yfir sölt hans og lög og ef litgjafi er gefinn upp sem sérstakt salt skulu önnur sölt hans og lög einnig falla þar undir.
Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

1

Natríumtris(1,2-naftókínón 1-oxímatóO,O´)ferrat(1-)

10006

Grænt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

2

Trínatríumtris[5,6-díhýdró-5(hýdroxýimínó)-6-oxonaftalín-2súlfónató(2-)-N5,O6]ferrat(3-)

10020

Grænt

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

3

Dínatríum 5,7-dínítró-8-oxíðónaftalín--2súlfónat og óleysanleg baríum-, strontíumog sirkonlög þess, sölt og fastlitarefni

10316

Gult

Má ekki nota í augnvörur

4

2-[(4-metýl-2-nítrófenýl)asó]-3-oxó-Nfenýlbútýramíð

11680

Gult

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

5

2-[(4-klór-2-nítrófenýl)asó]-N-(2klórfenýl)-3-oxóbútýramíð

11710

Gult

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

6

2-[(4-metoxý-2-nítrófenýl)asó]-3-oxó-N-(otólýl)bútýramíð

11725

Appelsínugult

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

7

4-(fenýlasó)resorsínól

11920

Appelsínugult

8

4-[(etoxýfenýl)asó]naftól

12010

Rautt

j

Nr. 20/641

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

a

Skilyrði

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

1-[(2-klór-4-nítrófenýl)asó]-2-naftól og
óleysanleg baríum-, strontíum- og sirkonlög
þess, sölt og fastlitarefni

12085

Rautt

10

1-[(4-metýl-2-nítrófenýl)asó]-2-naftól

12120

Rautt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

11

3-hýdroxý-N-(o-tólýl)-4-[2,4,5-tríklórfenýl)
asó]naftalín-2-karboxamíð

12370

Rautt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

12

N-(4-klór-2-metýlfenýl)-4-[(klór-2metýlfenýl)asó]-3-hýdroxýnaftalín-2karboxamíð

12420

Rautt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

13

4-[(2,5-díklórfenýl)asó]-N-(2,5dímetoxyfenýl)-3-hýdroxýnaftalín-2karboxamíð

12480

Brúnt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

14

N-(5-klór-2,4-dímetoxýfenýl)-4-[[5[(díetýlamínó)súlfónýl]-2-metoxýfenýl]
asó]-3-hýdroxýnaftalín-2-karboxamíð

12490

Rautt

15

2,4-díhýdró-5-metýl-2-fenýl-4-(fenýlasó)3H-pýrasól-3-ón

12700

Gult

16

Dínatríum 2-amínó-5-[(4-súlfónatófenýl)
asó]bensensúlfónat

13015

Gult

17

Natríum 4-(2,4-díhýdroxýfenýlasó)
bensensúlfónat

14270

Appelsínugult

18

Dínatríum 3-[(2,4-dímetýl-5-súlfónatófenýl)
asó]-4-hýdroxýnaftalín-1-súlfónat

14700

Rautt

19

Dínatríum 4-hýdroxý-3-[(4-súlfónatónaftýl)
asó]naftalínsúlfónat

14720

222-657-4

Rautt

j

3%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

9

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/642

Auðkenning efna

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

28.3.2013

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 122)

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

Dínatríum 6-[(2,4-dímetýl-5-súlfónatófenýl)
asó]-5-hýdroxýnaftalín-1-súlfónat

14815

Rautt

21

Natríum 4-[(2-hýdroxý-1-naftýl(asó]
bensensúlfónat og óleysanleg baríum-,
strontíum- og sirkonlög þess, sölt og
fastlitarefni

15510

Appelsínugult

22

Kalsíumdínatríumbis[2-klór-5-[(2-hýdroxý1-naftýl)asó]-4-súlfónatóbensóat]

15525

Rautt

23

Baríumbis[4-[(2-hýdroxý-1-naftýl)asó]-2metýlbensensúlfónat]

15580

Rautt

24

Natríum 4-[(2-hýdroxý-1-naftýl)asó]
naftalínsúlfónat

15620

Rautt

25

Natríum 2-[(2-hýdroxýnaftýl)asó]
naftalínsúlfónat og óleysanleg baríum-,
strontium- og sirkonlög þess, sölt og
fastlitarefni

15630

Rautt

26

Kalsíumbis[3-hýdroxý-4-(fenýlasó)-2naftóat]

15800

Rautt

27

Dínatríum 3-hýdroxý-4-[(4-metýl-2súlfónatófenýl)asó]-2-naftóat og óleysanleg
baríum-, strontíum- og sirkonlög þess, sölt
og fastlitarefni

15850

28

Dínatríum 4-[(5-klór-4-metýl-2súlfónatófenýl)asó]-3-hýdroxý-2-naftóat og
óleysanleg baríum-, strontíum- og sirkonlög
þess, sölt og fastlitarefni

15865

226-109-5

Rautt

Annað

g

h

i

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

j

Má ekki nota í augnvörur

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

28.3.2013

Auðkenning efna

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun
3%

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð
Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 180)

Rautt

Nr. 20/643

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

Kalsíum-3-hýdroxý-4-(1-súlfónató-2naftýl)asó)-2-naftóat

15880

Rautt

30

Dínatríum 6-hýdroxý-5-[(3-súlfónatófenýl)
asó]naftalín-2-súlfónat

15980

Appelsínugult

31

Dínatríum 6-hýdroxý-5-[(4-súlfónatófenýl)
asó]naftalín-2-súlfónat og óleysanleg
baríum-, strontíum- og sirkonlög þess, sölt
og fastlitarefni

15985

220-491-7

Gult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 110)

32

Dínatríum 6-hýdroxý-5-[(2-metoxý-4súlfónató-m-tólýl)asó]naftalín-2-súlfónat

16035

247-368-0

Rautt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 129)

33

Trínatríum 3-hýdroxý-4-[(4´súlfónatónaftýl)asó]naftalín-2,7-dísúlfónat

16185

213-022-2

Rautt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 123)

34

Dínatríum 7-hýdroxý-8-(fenýlasó)naftalín1,3-dísúlfónat

16230

35

Trínatríum 1-(-1-naftýlasó)-2hýdroxýnaftalín-4´,6,8-trísúfónat og
óleysanleg baríum-, strontíum- og sirkonlög
þess, sölt og fastlitarefni

16255

36

Tetranatríum 7-hýdroxý-8-[(súlfónató-1naftýl)asó]naftalín-1,3,6-trísúlfónat

16290

Rautt

37

Dínatríum 5-amínó-4-hýdroxý-3-(fenýlasó)
naftalín-2,7-dísúlfónat og óleysanleg
baríum-, strontíum- og sirkonlög þess, sölt
og fastlitarefni

17200

Rautt

Appelsínugult
220-036-2

Rautt

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

j

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

29

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/644

Auðkenning efna

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 124)

28.3.2013

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

Dínatríum 5-asetýlamínó-4-hýdroxý-3(fenýlasó)naftalín-2,7-dísúlfónat

18050

39

3-((4-sýklóhexýl-2-metýlfenýl)asó)-4hýdroxý-5-(((4-metýlfenýl)súlfónýl)
amínó)-2,7-naftalíndísúlfónsýra,
dínatríumsalt

40

223-098-9

Annað

g

h

i

Rautt

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

18130

Rautt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

Vetnisbis[2-[(4,5-díhýdró-3-metýl-5-oxó1-fenýl-1H-pýrasól-4-ýl)asó]bensóató(2-)]
krómat(1-)

18690

Gult

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

41

Dínatríumvetnisbis[5-klór-3-[(4,5-díhýdró3-metýl-5-oxó-1-fenýl-1H-pýrasól-4-ýl)
asó]-2-hýdroxýbensensúlfónató(3-)]
krómat(3-)

18736

Rautt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

42

Natríum 4-(3-hýdroxý-5-metýl-4-(fenýlasó)
pýrasól-2-ýl)bensensúlfónat

18820

Gult

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

43

Dínatríum 2,5-díklór-4-(5-hýdroxý-3metýl-4-((súlfófenýl)asó)pýrasól-1-ýl)
bensensúlfónat

18965

Gult

44

Trínatríum 5-hýdroxý-1-(4-súlfófenýl)4((4-súlfófenýl)asó)pýrasól-3-karboxýlat og
óleysanleg baríum-, strontíum- og sirkonlög
þess, sölt og fastlitarefni

19140

45

N,N´-(3,3´-dímetýl[1,1´-bífenýl]-4,4´díýl)bis[2-[(2,4-díklórfenýl)asó]-3oxóbútýramíð]

20040

Gult

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

46

Natríum 4-amínó-5-hýdroxý-3-((4nítrófenýl)asó)-6-(fenýlasó)naftalín-2,7dísúlfónat

20470

Svart

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

217-699-5

Gult

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

j

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 128)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

38

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

28.3.2013

Auðkenning efna

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 102)
Hámarksstyrkur
3,3´-dímetýlbensidíns
í litunarefninu:
5 milljónarhlutar

Nr. 20/645

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

2,2’-[(3,3’-díklór[1,1’-bífenýl]-4,4’-díýl)
bis(asó)]bis[N-(2,4-dímetýlfenýl)]-3oxóbútanamíð

21100

Gult

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

Hámarksstyrkur
3,3´-dímetýlbensidíns
í litunarefninu:
5 milljónarhlutar

48

2,2’-[(3,3’-díklór[1,1’-bífenýl]-4,4’-díýl)
bis(asó)]bis[N-(4-klór-2,5-dímetoxýfenýl)]3-oxóbútýramíð

21108

Gult

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

Hámarksstyrkur
3,3´-dímetýlbensidíns
í litunarefninu:
5 milljónarhlutar

49

2,2´-[sýklóhexýlídenbis[(2-metýl-4,1fenýlen)asó]]bis[4-sýklóhexýlfenól]

21230

Gult

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

50

Dínatríum 4,6-díhýdroxý-3-[[4-[1-[4[[1-hýdroxý-7-[(fenýlsúlfónýl)oxý]-3súlfónató-2-naftýl]asó]fenýl]sýklóhexýl]
fenýl]asó]naftalín-2-súlfónat

24790

Rautt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

51

1-[(4-fenýlasó)fenýlasó)-2-naftól

26100

Rautt

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

Hreinleikaskilyrði:
Anilín ≤ 0,2%
2-naftól ≤ 0,2%
4-amínóasóbensen
≤ 0,1%
1-(fenýlasó)-2-naftól
≤ 3%

j

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

47

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/646

Auðkenning efna

1-[(2-fenýlasó)fenýl
asó]-2-naftalenól
≤ 2%
Tetranatríum 6-amínó-4-hýdroxý-3-[[7súlfónató-4-[(4-súlfónatófenýl)asó]-1naftýl]asó]naftalín-2,7-dísúlfónat

27755

53

Tetranatríum 1-asetamídó-2-hýdroxý-3(4-((4-súlfónatófenýlasó)-7-súlfónató-1naftýlasó))naftalín-4,6-dísúlfónat

28440

Svart

219-746-5

Svart

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 151)

28.3.2013

52

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

40215

55

β-karótín

40800

56

8´-apó-.beta.-karótín-8´-al

40820

57

Etýl 8´-apó-.beta.-karótín-8´-óat

40825

58

Kantaxantín

40850

59

(4-(alfa-(p-(díetýlamínó)fenýl)-2,4dísúlfóbensýlíden)-2,5-sýklóhexadíen1-ýlíden)díetýlammóníum, hýdroxíð,
mónónatríumsalt

42045

60

N-(4-((4-(-díetýlamínó)fenýl(5-hýdroxý-2,4-dísúlfófenýl)metýlen)-2,5-sýkló
hexadíen-1-ýlíden)-N-etýletanamíníum,
hýdroxíð, innra salt, kalsíumsalt (2:1) og
óleysanleg baríum-, strontíum- og sirkonlög
þess, sölt og fastlitarefni

42051

61

N-etýl-N-(4-((4-(etýl((3-súlfófenýl)metýl)
amínó)fenýl(4-hýdroxý-2-súlfófenýl)metýl
en)-2,5-sýklóhexadíen-1-ýlíden)-3-súlfó
bensenmetanamíníum, hýdroxíð, innra salt,
dínatríumsalt

42053

Appelsínugult

230-636-6

g

h

i

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

Appelsínugult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 160a)

Appelsínugult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 160e)

214-173-7

Appelsínugult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 160f)

208-187-2

Appelsínugult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 161g)

Blátt

222-573-8

Blátt

j

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 131)

Grænt

Nr. 20/647

2,2´-(1,2-etendíýl)bis[5-nítróbensen
súlfónsýra, dínatríumsalt, myndefni með
4-[(4-amínófenýl)asó]bensensúlfónsýru,
natríumsölt

Annað

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

54

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

28.3.2013

Auðkenning efna

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

Blátt

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

42080

63

N-etýl-N-(4-((4-(etýl((3-súlfófenýl)metýl)
amínó)fenýl(2-súlfófenýl)metýlen)-2,5sýklóhexadíen-1-ýlíden)-3-súlfóbensen
metanamíníum, hýdroxíð, innra salt,
dínatríumsalt

42090

64

Vetni [4-[(2-klórfenýl)[4-[etýl(3-súlfónató
bensýl)amínó]fenýl]metýlen]sýklóhexa2,5-díen-1-ýlíden](etýl)(3-súlfónatóbensýl)
ammóníum, natríumsalt

42100

Grænt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

65

Vetni [4-[(2-klórfenýl)[4-[etýl(3-súlfónató
bensýl)amínó]o-tólýl]metýlen]-3-metýl
sýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden](etýl)(3-súlfó
natóbensýl)ammóníum, natríumsalt

42170

Grænt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

66

(4-(4-amínófenýl)(4-imínósýklóhexa-2,5díenýlíden)metýl)-2-metýlanilínhýdróklórið

42510

Fjólublátt

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

67

4-[(4-amínó-m-tólýl)(4-imínó-3metýlsýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden)metýl]o-tólúidínmónóhýdróklóríð

42520

Fjólublátt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

68

Vetni [4-[[4-(díetýlamínó)fenýl)[4-[etýl(3súlfónatóbensýl)amínó]o-tólýl]metýlen]3-metýlsýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden](etýl)
(3-súlfónatóbensýl)ammóníum, natríumsalt

42735

Blátt

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

69

[4-[[anilínó-1-naftýl][4-(dímetýlamínó)
fenýl]metýlen]sýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden]
dímetýlammóníumklórið

44045

Blátt

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

223-339-8

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

Blátt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 133)

5 milljónar
hlutar

28.3.2013

Vetni (bensýl)[4-[[4-[bensýletýlamínó]
fenýl](2,4-dísúlfónatófenýl)metýlen]sýkló
hexa-2,5-díen-1-ýlíden](etýl)ammóníum,
natríumsalt

j

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

62

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/648

Auðkenning efna

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

221-409-2

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

44090

Grænt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 142)

71

Vetni 3,6-bis(díetýlamínó)-9-(2,4dísúlfónatófenýl)xantýlíum, natríumsalt

45100

Rautt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

72

Vetni 9-(2-karboxýlatófenýl)-3-(2metýlanilínó)-6-(2-metýl-4-súlfóanilínó)
xantýlíum, mónónatríumsalt

45190

Fjólublátt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

73

Vetni 9-(2,4-dísúlfónatófenýl)3,6bis(etýlamínó)-2,7-dímetýlxantýlíum,
mónónatríumsalt

45220

Rautt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

74

Dínatríum 2-(3-oxó-6-oxídóxanten-9-ýl)
bensóat

45350

Gult

75

4´,5´-díbróm-3´,6´díhýdroxýspíró[ísóbensófúran-1(3H),9´[9H]xanten]-3-ón og óleysanleg baríum,
strontíum- og sirkonlög þess, sölt og
fastlitarefni

45370

Appelsínugult

Ekki meira en 1%
2-(6-hýdroxý-3oxó-3H-xanten-9-ýl)
bensósýra og 2%
2-(bróm-6-hýdroxý3-oxó-3H-xanten-9ýl)bensósýra

76

Dínatríum 2-(2,4,5,7-tetrabróm-6-oxídó3-oxóxanten-9-ýl)bensóat og óleysanleg
baríum-, strontíum- og sirkonlög þess, sölt
og fastlitarefni

45380

Rautt

Ekki meira en 1%
2-(6-hýdroxý-3oxó-3H-xanten-9-ýl)
bensósýra og 2%
2-(bróm-6-hýdroxý3-oxó-3H-xanten-9ýl)bensósýra

77

3´,6´-díhýdroxý-4´,5´dínítróspíró[ísóbensófúran-1(3H),9´-[9H]
xanten]3-ón

45396

Appelsínugult

6%

1% þegar
notað í
vörur fyrir
varir

Eingöngu í formi
óbundinnar sýru
þegar notað í vörur
fyrir varir

Nr. 20/649

Vetni [4-[4-(dímetýlamínó)-.alfa.-(2hýdroxý-3,6-dísúlfónató-1-naftýl)
bensýlíden]sýklóhexa-2,5-díen-1-ýlíden]
dímetýlammóníum, mónónatríumsalt

j

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

70

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

45405

Rautt

79

3,4,5,6-tetraklór-2-(1,4,5,8-tetrabróm-6hýdroxý-3-oxóxanten-9-ýl)bensósýra og
óleysanleg baríum-, strontíum- og sirkonlög
þess, sölt og fastlitarefni

45410

Rautt

Ekki meira en 1%
2-(6-hýdroxý-3oxó-3H-xanten-9-ýl)
bensósýra og 2%
2-(bróm-6-hýdroxý3-oxó-3H-xanten-9ýl)bensósýra

80

Dínatríum 2-(2,4,5,7-tetrajoð-6-oxídó3-oxóxanten-9-ýl)bensóat og óleysanleg
baríum-, strontíum- og sirkonlög þess, sölt
og fastlitarefni

45430

Rautt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 127)

81

1,3-ísóbensófúrandíón, myndefni með
metýlkínólíni og kínólíni

47000

82

1H-inden-1,3(2H)-díón, 2-(2-kínólínýl)-,
súlfað, natríumsölt

47005

83

Vetni 9-[(3-metoxýfenýl)amínó]-7-fenýl5-(fenýlamínó)-4-10-dísúlfónatóbensó[a]
fenasíníum, natríumsalt

50325

Fjólublátt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

84

Súlfað nígrósínlitarefni

50420

Svart

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

85

8,18-díklór-5,15-díetýl-5,15díhýdródíindóló[3,2-b:3’,2’-m]
trífenódíoxasín

51319

Fjólublátt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

86

1,2-díhýdroxýantrakínón

58000

Rautt

87

Trínatríum 8-hýdroxýpýren-1,3,6trísúlfónat

59040

Grænt

240-474-8

Gult
305-897-5

Má ekki nota í augnvörur

Ekki meira en 1%
2-(6-hýdroxý-3oxó-3H-xanten-9-ýl)
bensósýra og 2%
2-(bróm-6-hýdroxý3-oxó-3H-xanten-9ýl)bensósýra

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

Gult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 104)

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

28.3.2013

Díkalíum 3,6´-díklór-2-(2,4,5,7-tetrabróm6-oxídó-3-oxóxanten-9-ýl)bensóat

j

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

78

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/650

Auðkenning efna

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

1-anilínó-4-hýdroxýantrakínón

60724

Fjólublátt

89

1-hýdroxý-4-(p-tólúidínó)antrakínón

60725

Fjólublátt

90

Natríum 4-[(9,10-díhýdró-4-hýdroxý-9,10díoxó-1-antrýl)amínó]tólúen-3-súlfónat

60730

Fjólublátt

91

1,4-bis(p-tólýlamínó)antrakínón

61565

Grænt

92

Dínatríum 2,2´-(9,10-díoxóantrasen-1,4díýldíimínó)bis(5-metýlsúlfónat)

61570

Grænt

93

Natríum 3,3´-(9,10-díoxóantrasen1,4-díýldíimínó)bis(2,4,6trímetýlbensensúlfónat)

61585

Blátt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

94

Natríum 1-amínó-4-(sýklóhexýlamínó)9,10-díhýdró-9,10-díoxóantrasen-2-súlfónat

62045

Blátt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

95

6,15-díhýdróantrasín-5,9,14,18-tetrón

69800

Blátt

96

7,16-díklór-6,15-díhýdróantrasín-5,9,14,18tetrón

69825

Blátt

97

Bisbensímídasó[2,1-b:2´,1´-í]bensó[lmn]
[3,8]fenantrólín-8,17-díón

71105

Appelsínugult

98

2-(1,3-díhýdró-3-oxó-2H-indasól-2-ýlíden)1,2-díhýdró-3H-indól-3-ón

73000

Blátt

99

Dínatríum 5,5’-(2-(1,3-díhýdró-3-oxó-2Hindasól-2-ýlíden)-1,2-díhýdró-3H-indól-3ón)dísúlfónat

73015

100

6-klór-2-(6-klór-4-metýl-3-oxóbensó[b]
þíen-2(3H)-ýlíden)-4-metýlbensó[b]þíófen3-(2H)-ón

73360

Blátt

Rautt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

212-728-8

j

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 132)

Nr. 20/651

88

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna

Tilvísunar
númer

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

a

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

73385

Fjólublátt

102

5,12-díhýdrókínó[2,3-b]akrídín-7,14-díón

73900

Fjólublátt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

103

5,12-díhýdró-2,9-dímetýlkínó[2,3-b]
akrídín-7,14-díón

73915

Rautt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

104

29H,31H-þalósýanín

74100

Blátt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

105

29H,31H-þalósýanínató(2)N29,N30,N31,N32 kopar

74160

Blátt

106

Dínatríum[29H,31H-þalósýaníndísúlfónató
(4-)-N29;N30,N31,N32]kúprat(2-)

74180

Blátt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

107

Pólýklórkoparþalósýanín

74260

Grænt

Má ekki nota í augnvörur

108

8,8´-díapó-.psi.,.psi.-karótíndíósýra

75100

Gult

109

Annattó

75120

215-735-4/
289-561-2/
230-248-7

Appelsínugult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E160b)

110

Lýkópen

75125

—

Gult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 160d)

111

Litaskrárheiti: matarappelsínugult 5

75130

214-171-6

Appelsínugult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 160a)

112

(3R)-beta-4-karótín-3-ól

75135

Gult

113

2-amínó-1,7-díhýdró-6H-púrín-6-ón

75170

Hvítt

28.3.2013

5-klór-2-(5-klór-7-metýl-3-oxóbensó[b]
þíen-2(3H)-ýlíden)-7-metýlbensó[b]þíófen3-(2H)-ón

j

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

101

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/652

Auðkenning efna

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

75300

207-280-5

Gult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 100)

115

Karmín

75470

215-680-6/
215-023-3/
215-724-4

Rautt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 120)

116

Trínatíum (2S-trans)-[18-karboxý-20(karboxýmetýl)-13-etýl-2,3-díhýdró3,7,12,17-tetrametýl-8-vínyl-21H,23Hporfín-2-própíónató(5-)-N21,N22,N23,N24]
kúprat(3-)(blaðgræna)

75810

215-800-7/
207-536-6/
208-272-4/
287-483-3/
239-830-5/
246-020-5

Grænt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB
(E 140, E 141)

117

Ál

77000

231-072-3

Hvítt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 173)

118

Álhýdroxíðsúlfat

77002

Hvítt

119

Náttúrulegt vatnað álsílíkat,
Al2O3.2SiO2.2H2O, sem inniheldur
kalsíum-, magnesíum- eða járnkarbónöt,
járnhýdroxíð, kvarssand, glimmer o.s.frv.
sem óhreinindi

77004

Hvítt

120

Lasúrít

77007

Blátt

121

Álsílíkat, litað með járnoxíði

77015

Rautt

122

Baríumsúlfat

77120

Hvítt

123

Bismútklóríðoxíð

77163

Hvítt

Nr. 20/653

Kúrkúmín

j
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114

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna

Tilvísunar
númer

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

a

207-439-9/
215-279-6

Hvítt

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

Kalsíumkarbónat

77220

125

Kalsíumsúlfat

77231

126

Kolsverta (kinrok)

77266

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 170)

127

Viðarkol, bein Fínt svart púður sem fæst
með brennslu dýrabeina í lokuðu íláti.
Inniheldur aðallega kalsíumfosfat og
kolefni

77267

Svart

128

Kokssvart

77268:1

Svart

129

Króm(III)oxíð

77288

Grænt

Án krómatjóna

130

Króm(III)hýdroxíð

77289

Grænt

Án krómatjóna

131

Kóbaltáloxíð

77346

Grænt

132

Kopar

77400

Brúnt

133

Gull

77480

134

Járnoxíð

77489

135

Járnoxíðrautt

77491

Hvítt
215-609-9

231-165-9

Svart

Brúnt

j

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 153)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

124

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/654

Auðkenning efna

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 175)

Appelsínugult
215-168-2

Rautt

28.3.2013

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 172)

Tilvísunar
númer

Skilyrði

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

a

Járnoxíðgult

77492

137

Járnoxíðsvart

77499

138

Járnammóníumferrósýanið

139

Magnesíumkarbónat

140

51274-00-1

Annað

g

h

i

257-098-5

Gult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 172)

235-442-5

Svart

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 172)

77510

Blátt

Án sýaníðjóna

77713

Hvítt

Ammóníummangan(3+)dífosfat

77742

Fjólublátt

141

Trímanganbis(ortófosfat)

77745

Rautt

142

Silfur

77820

231-131-3

Hvítt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 174)

143

Títandíoxíð(1)

77891

236-675-5

Hvítt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 171)

144

Sinkoxíð

77947

145

Ríbóflavín

Laktóflavín

201-507-1/
204-988-6

Gult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 101)

146

Karamellubrúnt

Karamellubrúnt

232-435-9

Brúnt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 150a-d)

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

j
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136

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

28.3.2013

Auðkenning efna

Hvítt

Nr. 20/655

Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Vörutegund, líkamshlutar

Hámarks
styrkur í
efnablöndu
sem er tilbúin
til notkunar

Annað

g

h

i

Efnaheiti

Litaskrárnúmer/
heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Litur

b

c

d

e

f

207-364-1/
207-425-2

Appelsínugult

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 160c)

Útdráttur úr papriku, kapsantín, kapsórúbín

Kapsantín,
kapsórúbín

148

Rauðrófulitur

Rauðrófulitur

7659-95-2

231-628-5

Rautt

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 162)

149

Antósýanín

Antósýanín

528-58-5

208-438-6

Rautt

(Sýanidín,

134-01-0

205-125-6

Peónidín

528-53-0

211-403-8

Malvidín

643-84-5

208-437-0

Hreinleikaskilyrði
eins og sett eru fram
í tilskipun fram
kvæmdastjórnarinnar
95/45/EB (E 163)

Delfinidín

134-04-3

—
205-127-7

Petúnidín
Pelargónidín)
150

Ál-, sink-, magnesíum- og kalsíumsteröt

Álsterat

7047-84-9

230-325-5

Sinksterat

557-05-1

209-151-9

Magnesíum
sterat

557-04-0

209-150-3

216-472-8

216-472-8

Kalsíumsterat

Hvítt

4,4´-(3H-2,1-bensoxaþíól-3-ýlíden)bis[2bróm-3-metýl-6-(1-metýletýl)-fenól] S,Sdíoxíð

Brómóþýmól
blátt

76-59-5

200-971-2

Blátt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

152

4,4´-(3H-2,1-bensoxaþíól-3-ýlíden)bis[2,6díbróm-3-metýlfenól], S,S-díoxíð

Brómókresól
grænt

76-60-8

200-972-8

Grænt

Vörur sem á að skola burt
eftir notkun

153

Natríum 4-[(4,5-díhýdró-3-metýl-5oxó-1-fenýl-1H-pýrasól-4-ýl)asó]-3hýdroxýnaftalín-1-súlfónat

Acid Red 195

12220-24-5

—

Rautt

Má ekki nota í vörur til
notkunar á slímhúð

(1)

Til notkunar sem útblámasía, sjá nr. 27 í VI. viðauka.

28.3.2013

151

j
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Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/656

Auðkenning efna

28.3.2013

V. VIÐAUKI
SKRÁ YFIR ROTVARNAREFNI SEM ERU LEYFÐ Í SNYRTIVÖRUM
Inngangsorð
1.

Í þessari skrá er merking eftirfarandi hugtaka sem hér segir:
— „Sölt“: sölt plúsjóna natríums, kalíums, kalsíums, magnesíums, ammóníums og etanólamíns; sölt mínusjóna klóriðs, brómíðs, súlfats, asetats.
— „Esterar“: metýl,- etýl-, própýl-, ísóprópýl-, bútýl-, ísóbútýl- og fenýlesterar.

2.

Allar fullunnar vörur sem innihalda formaldehýð, eða efni í þessum viðauka sem losa formaldehýð, skal merkja með varnaðarorðunum „inniheldur formaldehýð“, ef styrkur formaldehýðs í fullunninni vöru er meiri
en 0,05%.

a

1

1a

Skilyrði

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

b

c

d

e

f

g

Bensósýra og natríumsalt þess

Sölt af bensósýru, annarri en þeirri
sem er skráð undir tilvísunarnúmeri
1 og esterar af bensósýru

Bensósýra

65-85-0

200-618-2

Natríumbensóat

532-32-1

208-534-8

Ammóníumbensóat,
kalsíumbensóat, kalíumbensóat,
magnesíumbensóat, MEA-bensóat,
metýlbensóat, etýlbensóat,
própýlbensóat, bútýlbensóat,
ísóbútýlbensóat, ísóprópýlbensóat,
fenýlbensóat

1863-63-4, 2090-05-3,
582-25-2, 553-70-8,
4337-66-0, 93-58-3,
93-89-0, 2315-68-6,
136-60-7, 120-50-3,
939-48-0, 93-99-2

217-468-9,
218-235-4,
209-481-3,
209-045-2,
224-387-2,
202-259-7,
202-284-3,
219-020-8,
205-252-7,
204-401-3,
213-361-6,
202-293-2

Vörur sem skola
á af eftir notkun,
að undanskildum
vörum í munn:

2,5% (sýra)

Vörur í munn

1,7% (sýra)

Vörur sem ekki
á að skola burt
eftir notkun

0,5% (sýra)

0,5% (sýra)

Annað
h

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða
i

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Nr. 20/657

Skilyrði

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

b

c

d

e

f

g

a

Própíónsýra og sölt hennar

Própíónsýra, ammóníumprópíónat,
kalsíumprópíónat,
magnesíumprópíónat,
kalíumprópíónat,
natríumprópríónat

79-09-4, 17496-08-1,
4075-81-4, 557-27-7,
327-62-8, 137-40-6

201-176-3,
241-503-7,
223-795-8,
209-166-0,
206-323-5,
205-290-4

2% (sýra)

3

Salisýlsýra(1) og sölt hennar

Salisýlsýra, kalsíumsalisýlat,
magnesíumsalisýlat, MEAsalisýlat, natríumsalisýlat,
kalíumsalisýlat, TEA-salisýlat

69-72-7, 824-35-1,
18917-89-0, 59866-70-5,
54-21-7, 578-36-9,
2174-16-5

200-712-3,
212-525-4,
242-669-3,
261-963-2,
200-198-0,
209-421-6,
218-531-3

0,5% (sýra)

4

Hexa-2,4-díensýra og sölt hennar

Sorbínsýra, kalsíumsorbat,
natríumsorbat, kalíumsorbat

110-44-1, 7492-55-9,
7757-81-5, 24634-61-5

203-768-7,
231-321-6,
231-819-3,
246-376-1

0,6% (sýra)

5

Formaldehýð, paraformaldehýð(3)

Formaldehýð

50-00-0, 30525-89-4

200-001-8

Vörur í munn

0,1% (óbundið
formaldehýð)

Aðrar vörur

0,2 % (óbundið
formaldehýð)

Paraformaldehýð

6

Flutt eða eytt

7

Bífenýl-2-ól og sölt þess

o-fenýlfenól, natríum-o-fenýlfenat,
kalíum o-fenýlfenat, MEA
o-fenýlfenat

90-43-7, 132-27-4,
13707-65-8, 84145-04-0

201-993-5,
205-055-6,
237-243-9,
282-227-7

8

Pýriþíónsink(4)

Pýriþíónsink

13463-41-7

236-671-3

h

Má ekki nota
í vörur fyrir
börn yngri en
þriggja ára, að
undanskildum
hárþvottalegi

Má ekki nota í
úðabrúsa (úða)

0,2% (sem fenól)

Hárvörur

1,0%

Aðrar vörur

0,5%

i

Má ekki nota
fyrir börn
yngri en
þriggja ára(2)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2

Annað

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/658

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Eingöngu í vörum
sem á að skola
burt eftir notkun

Má ekki nota í
vörur í munn

28.3.2013

Efnaheiti/INN

a

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

c

d

e

f

g

b

Ólífræn súlfít og vetnissúlfít( )

Natríumsúlfít, ammóníumbísúlfít,
ammóníumsúlfít, kalíumsúlfít,
kalíumvetnissúlfít, natríumdísúlfít,
natríummetabísúlfít,
kalíummetabísúlfít

7757-83-7, 10192-30-0,
10196-04-0, 10117-38-1,
7773-03-7, 7631-90-5,
7681-57-4, 16731-55-8

231-821-4,
233-469-7,
233-484-9,
233-321-1,
231-870-1,
231-548-0,
231-673-0,
240-795-3

0,2% (sem
óbundið SO2)

10

Flutt eða eytt

11

Klórbútanól

Klórbútanól

57-15-8

200-317-6

0,5%

12

4-hýdroxýbensósýra og sölt hennar
og esterar

4-hýdroxýbensósýra,
metýlparaben, bútýlparaben,
kalíumetýlparaben, kalíumparaben,
própýlparaben, ísóbútýlparaben,
natríummetýlparaben,
natríumetýlparaben,
natríumprópýlparaben,
natríumbútýlparaben,
natríumísóbútýlparaben,
etýlparaben, natríumparaben,
ísóprópýlparaben,
kalíummetýlparaben,
kalíumbútýlparaben,
kalíumprópýlparaben,
natríumprópýlparaben,
kalsíumparaben, fenýlparaben

99-96-7, 99-76-3,
94-26-8, 36457-19–9,
16782-08-4, 94-13-3,
4247-02-3, 5026-62-0,
35285-68-8, 35285-69-9,
36457-20-2, 84930-154, 120-47-8, 114-63-6,
4191-73-5, 2611-07-2,
38566-94-8, 84930-17-4,
35285-69-9, 69959-44-0,
17696-62-7

202-804-9,
202-785-7,
202-318-7,
253-048-1,
240-830-2,
202-307-7,
224-208-8,
225-714-1,
252-487-6,
252-488-1,
253-049-7,
284-595-4,
204-399-4,
204-051-1,
224-069-3,
247-464-2,
254-009-1,
284-597-5,
252-488-1,
274-235-4,
241-698-9

0,4% (sem sýra)
fyrir einstakan
ester

5

Annað
h

Má ekki nota í
úðabrúsa (úða)

0,8% (sem sýra)
fyrir blöndur
estera

3-asetýl-6-metýlpýran-2,4 (3H)díón og sölt þess

Dehýdróediksýra,
natríumdehýdróasetat

520-45-6, 4418-26-2,
16807-48-0

208-293-9,
224-580-1

0,6% (sem sýra)

14

Maurasýra og natríumsalt hennar

Maurasýra, natríumformat

64-18-6, 141-53-7

200-579-1,
205-488-0

0,5 % (sem sýra)

i

Inniheldur
klórbútanól

Má ekki nota í
úðabrúsa (úða)

Nr. 20/659

13

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

9

Skilyrði

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

b

c

d

e

f

g

15

3,3´-díbróm-4,4’hexametýlendíoxýdíbensamídín og
sölt þess (þ.m.t. íseþíónat)

Díbrómhexamídíníseþíónat

93856-83-8

299-116-4

16

Þíómersal

Þímerósal

54-64-8

200-210-4

Annað
h

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða
i

0,1%

Augnvörur

0,007%
(af Hg)

Inniheldur
þíómersal

Fenýlkvikasilfurssölt (þ.m.t. bórat)

Fenýlkvikasilfursasetat,
fenýlkvikasilfursbensóat

62-38-4, 94-43-9

200-532-5,
202-331-8

Augnvörur

0,007%
(af Hg)
Ef blandað
saman við önnur
kvikasilfurs
sambönd, sem
leyfð eru sam
kvæmt þessari
reglugerð, er há
marksstyrkur Hg
áfram fastsettur
sem 0,007%.

Úndek-10-ensýra og sölt hennar

Úndekýlensýra,
kalíumúndekýlenat,
natríumúndekýlenat,
kalsíumúndekýlenat, TEAúndekýlenat, MEA-úndekýlenat

112-38-9, 6159-41-7,
3398-33-2, 1322-14-1,
84471-25-0, 56532-40-2

203-965-8,
222-264-8,
215-331-8,
282-908-9,
260-247-7

0,2 %
(sem sýra)

19

1,3-bis(2-etýlhexýl)hexahýdró-5metýl-5-pýrimidínamín

Hexetídín

141-94-6

205-513-5

0,1%

28.3.2013

18

Inniheldur
fenýlkvika
silfursefna
sambönd

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Ef blandað
saman við önnur
kvikasilfurs
sambönd, sem
leyfð eru sam
kvæmt þessari
reglugerð, er há
marksstyrkur Hg
áfram fastsettur
sem 0,007%.
17

Nr. 20/660

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Skilyrði

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

b

c

d

e

f

g

a

5-bróm-5-nítró-1,3-díoxan

5-bróm-5-nítró-1,3-díoxan

30007-47-7

250-001-7

21

Brónópól

2-bróm-2-nítróprópan-1,3-díól

52-51-7

22

2,4-díklórbensýlalkóhól

Díklórbensýlalkóhól

23

1-(4-klórfenýl)-3-(3,4-díklórfenýl)
úrea(6)

Tríklókarban

Vörur sem á að
skola burt eftir
notkun

h

0,1%

Forðist myndun
nítrósamína

200-143-0

0,1%

Forðist myndun
nítrósamína

1777-82-8

217-210-5

0,15%

101-20-2

202-924-1

0,2%

Hreinleika
skilyrði:
3,3’,4,4’-tetra
klórasóbensen
<1 milljónar
hluti
3,3’,4,4’-tetra
klórasoxýbensen
<1 milljónar
hluti

24

Klórkresól

p-klór-m-kresól

59-50-7

200-431-6

Má ekki nota
í vörur til
notkunar á
slímhúð

0,2%

25

5-klór-2-(2,4-díklórfenoxý)fenól

Tríklósan

3380-34-5

222-182-2

0,3%

26

Klórxýlenól

Klórxýlenól

88-04-0

201-793-8

0,5%

27

N,N’’-metýlenbis[N’[3-(hýdroxýmetýl)-2,5díoxóimídasólidín-4-ýl]úrea]

Imídasólidínúrea

39236-46-9

254-372-6

0,6%

28

Pólý(metýlen),.alfa.,.omega.bis[[[(amínóimínómetýl]amínó]
imínómetýl] amínó]-, díhýdróklóríð

Pólýamínóprópýlbígúaníð

70170-61-5, 28757-47-3,
133029-32-0

29

2-fenoxýetanól

Fenoxýetanól

122-99-6

204-589-7

1,0%

30

Metenamín

Metenamín

100-97-0

202-905-8

0,15%

i

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

20

Annað

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

0,3%

Nr. 20/661

Skilyrði

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

b

c

d

e

f

g

a

Metenamín-3-klórallýlklóríð

Kvaterníum-15

4080-31-3

223-805-0

0,2%

32

1-(4-klórfenoxý)-1-(imídasól-1-ýl)3,3-dímetýlbútan-2-ón

Klimbasól

38083-17-9

253-775-4

0,5%

33

1,3-bis(hýdroxýmetýl)-5,5dímetýlimídasólidín-2,4-díón

DMDM hýdantóín

6440-58-0

229-222-8

0,6%

34

Bensýlalkóhól (7)

Bensýlalkóhól

100-51-6

202-859-9

1,0%

35

1-hýdroxý-4-metýl-6-(2,4,4trímetýlpentýl)2-pýridón og
mónóetanólamínsölt þess

1-hýdroxý-4-metýl-6-(2,4,4trímetýlpentýl)2-pýridón,
píroktónólamín

50650-76-5, 68890-66-4

272-574-2

Vörur sem á að
skola burt eftir
notkun

1,0%

Aðrar vörur

0,5%

Flutt eða eytt

37

2,2’-metýlenbis(6-bróm-4klórfenól)

Brómklórfen

15435-29-7

239-446-8

0,1%

38

4-ísóprópýl-m-kresól

o-sýmen-5-ól

3228-02-2

221-761-7

0,1%

39

Blanda af 5-klór-2-metýlísóþíasól3(2H)-óni og 2-metýlísóþíasól3(2H)-óni með magnesíumklóríði
og magnesíumnítrati

Metýlklórísoþíasólínón og
metýlísóþíasólínón

26172-55-4, 2682-20-4,
55965-84-9

247-500-7,
220-239-6

0,0015% (af
blöndu í hlut
föllunum 3:1 úr
5-klór-2-metýl
ísóþíasól 3(2H)ón og 2-metýl
ísóþíasól-3
(2H)-ón

40

2-bensýl-4-klórfenól

Klórfen

120-32-1

204-385-8

0,2%

41

2-klórasetamíð

Klórasetamíð

79-07-2

201-174-2

0,3%

i

Inniheldur
klórasetamíð

28.3.2013

36

h

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

31

Annað

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/662

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

b

c

d

e

f

g

Annað
h

42

N,N´´bis(4-klórfenýl)3,12-díimínó-2,4,11,13tetraasatetradekandíamídín og
díglúkónat þess, díasetat og
díhýdróklórið

Klórhexidín, klórhexidíndíasetat,
klórhexidíndíglúkónat,
klórhexidíndíhýdróklórið

55-56-1, 56-95-1,
18472-51-0, 3697-42-5

200-238-7,
200-302-4,
242-354-0,
223-026-6

43

1-fenoxýprópan-2-ól(8)

Fenoxýísóprópanól

770-35-4

212-222-7

44

Alkýl(C12–22)
trímetýlammóníumbrómið og
-klóríð

Behentrímóníumklórið,
setrímóníumbrómið,
setrímóníumklórið,
lártrímóníumbrómíð,
lártrímóníumklóríð,
steartrímóníumbrómíð,
steartrímóníumklóríð

17301-53-0, 57-09-0,
112-02-7, 1119-94-4,
112-00-5, 1120-02-1,
112-03-8

241-327-0,
200-311-3,
203-928-6,
214-290-3,
203-927-0,
214-294-5,
203-929-1

0,1%

45

4,4-dímetýl-1,3-oxasólídín

Dímetýloxasólídín

51200-87-4

257-048-2

0,1%

46

N-(hýdroxýmetýl)-N(díhýdroxýmetýl-1,3-díoxó2,5-imídasólidínýl-4)-N´(hýdroxýmetýl)úrea

Díasólídínýlúrea

78491-02-8

278-928-2

0,5%

47

4,4´-(1,6-hexandíýlbis(oxý))
bisbensenkarboximídamíð og
sölt þess (þ.m.t. íseþíónat og
p-hýdroxýbensóat)

Hexamídín, hexamídíndííseþíónat,
hexamídínparaben

3811-75-4, 659-40-5,
93841-83-9

211-533-5,
299-055-3

0,1%

48

Glútaraldehýð (pentan-1,5-díal)

Glútaral

111-30-8

203-856-5

0,1%

Má ekki nota í
úðabrúsa (úða)

49

5-etýl-3,7-díoxa-1-asabísýkló[3.3.0]
oktan

7-etýlbísyklóoxasólídín

7747-35-5

231-810-4

0,3%

Má ekki nota
í vörur í munn
og í vörur til
notkunar á
slímhúð

50

3-(p-klórfenoxý)-própan-1,2-díól

Klórfenesín

104-29-0

203-192-6

0,3%

51

Natríumhýdroxýetýlamínóasetat

Natríumhýdroxýmetýlglýsínat

70161-44-3

274-357-8

0,5%

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

i

0,3%
(sem
klórhexidín)

1,0%

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Eingöngu í
vörum sem á að
skola burt eftir
notkun

pH-gildi > 6

Inniheldur
glútaral(9)

Nr. 20/663

a

Skilyrði

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

b

c

d

e

f

g

Silfurklórið sem útfelling á
títandíoxíð

Silfurklóríð

7783-90-6

232-033-3

53

N,N-dímetýl-N-[2-[2-[4-(1,1,3,3,tetrametýlbútýl)fenoxý]etoxý]etýl]
bensenmetanamíníumklóríð

Bensetóníumklóríð

121-54-0

204-479-9

0,004% (sem
AgCl)

a) Vörur sem á
að skola burt
eftir notkun

h

i

20% AgCl á
TiO2, miðað
við þyngd. Má
ekki nota í vörur
fyrir börn yngri
en þriggja ára, í
vörur í munn og
í augnvörur og
vörur fyrir varir

0,1%

b) Vörur sem
ekki á að
skola burt
eftir notkun,
aðrar en
vörur í munn
54

Bensalkóníumklóríð, -bróm og
-sakkarínat(10)

Bensalkóníumklóríð,
bensalkóníumbrómíð,
bensalkóníumsakkarínat

8001-54-5, 63449-41-2,
91080-29-4, 68989-01-5,
68424-85-1, 68391-01-5,
61789-71-7, 85409-22-9

264-151-6,
293-522-5,
273-545-7,
270-325-2,
269-919-4,
263-080-8,
287-089-1

55

Metanól, (fenýlmetoxý-)

Bensýlhemiformal

14548-60-8

238-588-8

0,1% (sem bens
alkóníumklóríð)

Vörur sem á að
skola burt eftir
notkun

0,15%

Varist
snertingu við
augu

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

52

Annað

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

Nr. 20/664

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

28.3.2013

a

56

Skilyrði

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

b

c

d

e

f

g

3-joð-2-própýnýlbútýlkarbamat

Joðprópýnýlbútýlkarbamíð

55406-53-6

259-627-5

a) Vörur sem á
að skola burt
eftir notkun
b) Vörur sem
ekki á að
skola burt
eftir notkun

a) 0,02%
b) 0,01%,
c) 0,0075%

Annað
h

Má ekki nota í
vörur til munn
hirðu eða vörur
fyrir varir

c) Lykteyðir/
svitavörn

b) Má ekki nota
í fljótandi
líkamskrem
og líkams
krem(11)
b) og c) Má ekki
nota í vörur
fyrir börn
yngri en
þriggja ára
57

Metýlísóþíasólínón

2682-20-4

Til annarrar notkunar en sem rotvarnarefni, sjá nr. 98 í III. viðauka.
Einungis fyrir vörur sem gætu verið notaðar fyrir börn yngri en þriggja ára og sem eru í langvarandi snertingu við hörund.
Til annarrar notkunar en sem rotvarnarefni, sjá nr. 13 í III. viðauka.
Til annarrar notkunar en sem rotvarnarefni, sjá nr. 101 í III. viðauka.
Til annarrar notkunar en sem rotvarnarefni, sjá nr. 99 í III. viðauka.
Til annarrar notkunar en sem rotvarnarefni, sjá nr. 100 í III. viðauka.
Til annarrar notkunar en sem rotvarnarefni, sjá nr. 45, 68 í III. viðauka.
Til annarrar notkunar en sem rotvarnarefni, sjá nr. 54 í III. viðauka.
Eingöngu ef styrkurinn fer yfir 0,05%.
Til annarrar notkunar en sem rotvarnarefni, sjá nr. 65 í III. viðauka.
Varðar allar vörur sem ætlast er til að séu bornar á stóran hluta líkamans.
Einungis fyrir vörur, fyrir utan baðvörur/sturtusápur og hárþvottalög, sem gætu verið notaðar fyrir börn yngri en þriggja ára.
Einungis fyrir vörur sem gætu verið notaðar fyrir börn yngri en þriggja ára

220-239-6

0,01%

a) Má ekki
nota fyrir
börn yngri
en þriggja
ára(12)
b) og c) Má
ekki nota
fyrir börn
yngri en
þriggja
ára(13)

Nr. 20/665

( 1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)

2-metýl-2H-ísóþíasól-3-ón

i

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

a) Má ekki
nota í vörur
fyrir börn
yngri en
þriggja ára,
að undan
skildum
baðvörum/
sturtusápum
og hár
þvottalegi

Orðalag
notkunar
skilyrða og
varnarorða

28.3.2013

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

Nr. 20/666

VI. VIÐAUKI
SKRÁ YFIR ÚTBLÁMASÍUR SEM ERU LEYFÐAR Í SNYRTIVÖRUM

Auðkenning efna
Tilvísunar
númer

a

Skilyrði

Efnaheiti/INN/XAN

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

b

c

d

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarks
styrkur í efna
blöndu sem
er tilbúin til
notkunar

Annað

Orðalag
notkunarskilyrða
og varnarorða

e

f

g

h

i

4-amínóbensósýra

PABA

150-13-0

205-753-0

5%

2

N,N,N-trímetýl-4-(2-oxóborn-3-ýlídenmetýl)
anilíníummetýlsúlfat

Kamfórubensalkóníummetósúlfat

52793-97-2

258-190-8

6%

3

Bensósýra, 2-hýdroxý-, 3,3,5-trímetýlsýklóhexýlester/
hómósalat

Hómósalat

118-56-9

204-260-8

10%

4

2-hýdroxý-4-metoxýbensófenón/oxýbensón

Bensófenón-3

131-57-7

205-031-5

10%

5

Flutt eða eytt

6

2-fenýlbensimídasól-5-súlfónsýra og kalíum-, natríum- og
tríetanólamínsölt hennar/ensúlísól

Fenýlbensimídasólsúlfónsýra

27503-81-7

248-502-0

8%
(sem sýra)

7

3,3´-(1,4-fenýlendímetýlen)bis(7,7-dímetýl-2oxóbísýkló-[2.2.1.]hept-1-yl-metansúlfónsýra) og sölt
þess, ekamsúl

Tereftalýlídendíkamfórusúlfón
sýra

92761-26-7,
90457-82-2

410-960-6

10 %
(sem sýra)

8

1-(4-tert-bútýlfenýl)-3-(4-metoxýfenýl)própan-1,3-díón/
avóbensón

Bútýlmetoxýdíbensóýlmetan

70356-09-1

274-581-6

5%

9

α-(2-oxóborn-3-ýlíden)-tólúen-4-súlfónsýra og sölt
hennar

Bensýlídenkamfórusúlfónsýra

56039-58-8

10

2-sýanó-3,3-dífenýlakrýlsýra, 2-etýlhexýlester/októkrílín

Októkrílín

6197-30-4

11

Fjölliða úr N-{}{(2 og 4)-[(2-oxóborn-3-ýlíden)metýl]
bensýl}}akrýlamíði

Pólýakrýlamídómetýlbensýlíden
kamfóra

113783-61-2

12

2-etýlhexýl 4-metoxýsinnamat/oktínoxat

Etýlhexýlmetoxýsinnamat

5466-77-3

13

Etoxýlatetýl-4-amínóbensóat

PEG-25 PABA

116242-27-4

14

Ísópentýl-4-metoxýsinnamat/amíloxat

Ísóamýl p-metoxýsinnamat

71617-10-2

Inniheldur
bensófenón-3(1)

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

1

6% (sem
sýra)
228-250-8

10% (sem
sýra)
6%

226-775-7

10%

275-702-5

10%

28.3.2013

10%

Tilvísunar
númer

Skilyrði

Efnaheiti/INN/XAN

Heiti í skrá yfir almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

b

c

d

a

EB-númer

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarks
styrkur í efna
blöndu sem
er tilbúin til
notkunar

Annað

Orðalag
notkunarskilyrða
og varnarorða

e

f

g

h

i

2,4,6-tríanilínó-(p-karbó-2´-etýlhexýl-1´-oxý)-1,3,5tríasín

Etýlhexýltríasón

88122-99-0

16

Fenól,2-(2H-bensótríasól-2-ýl)4-metýl-6-(2-metýl-3(1,3,3,3-tetrametýl-1-(trímetýlsilýl)oxý)-dísíloxanýl)
própýl)

Drómetrísóltrísíloxan

155633-54-8

15%

17

Bensósýra, 4,4-((6-((4-(((1,1-dímetýletýl)amínó)
karbónýl)fenýl)amínó)-1,3,5-tríasín-2,4-díýl)díimínó)bis-,
bis (2-etýlhexýl) ester/iskótrisínól (USAN)

Díetýlhexýlbútamídótríasón

154702-15-5

10%

18

3-(4-metýlbensýlíden)-d1 kamfóra/ensakamín

4-metýlbensýlídenkamfóra

38102-62-4/
36861-47-9

- / 253-242-6

4%

19

3-metýlbensýlídenkamfóra

3-metýlbensýlídenkamfóra

15087-24-8

239-139-9

2%

20

2-etýlhexýlsalisýlat/oktísalat

Etýlhexýlsalisýlat

118-60-5

204-263-4

5%

21

2-etýlhexýl 4-(dímetýlamínó)bensóat/padímat O
(USAN:BAN)

Etýlhexýldímetýl PABA

21245-02-3

244-289-3

8%

22

2-hýdroxý-4-metoxýbensófenón-5-súlfónsýra og
natríumsölt hennar/súlísóbensón

Bensófenón-4, bensófenón-5

4065-45-6/
6628-37-1

223-772-2 / -

5% (sem
sýra)

23

2,2´-metýlen-bis(6-(2H-bensótríasól-2-ýl)4-(1,1,3,3tetrametýlbútýl)fenól)/bísoktrísól

Metýlenbisbensótríasólýltetramet
ýlbútýlfenól

103597-45-1

403-800-1

10%

24

Natríumsalt 2,2´-bis(1,4-fenýlen)-1H-bensimídasól-4,6dísúlfónsýru)/bisdísúlisóldínatríums (USAN)

Dínatríumfenýldíbensimídasóltet
rasúlfónat

180898-37-7

429-750-0

10% (sem
sýra)

25

2,2´-(6-(4-metoxýfenýl)-1,3,5-tríasín-2,4-díýl)bis(5-((2etýlhexýl)oxý)fenól)/bemótrísínól

Bisetýlhexýloxýfenólmetoxýfen
ýltríasín

187393-00-6

26

Dímetíkódíetýlbensalmalónat

Pólýsílíkon-15

207574-74-1

426-000-4

10%

27

Títandíoxíð(2)

Títandíoxíð

13463-67-7/
1317-70-0/
1317-80-2

236-675-5/
205-280-1/
215-282-2

25%

28

2-[4-(díetýlamínó)-2-hýdroxýbensóýl]bensósýruhexýlestri

Díetýlamínóhýdroxýbensóýlhex
ýlbensóat

302776-68-7

443-860-6

10% í sól
varnarvörum

Óþarft ef styrkurinn er 0,5% eða minni eða ef efnið er aðeins notað til að verja vöruna.
Til annarrar notkunar en sem litgjafi, sjá nr. 143 í IV. viðauka.

5%

10%

Nr. 20/667

(1)
(2)

402-070-1

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

15

28.3.2013

Auðkenning efna

Nr. 20/668

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

VII. VIÐAUKI
TÁKN SEM ERU NOTUÐ Á UMBÚÐUM/PAKKNINGUM

1.

Tilvísun í meðfylgjandi upplýsingar

2.

Tímabil eftir opnun

3.

Dagsetning lágmarksgeymsluþols

______________

28.3.2013

28.3.2013

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Nr. 20/669

VIII. VIÐAUKI
SKRÁ YFIR FULLGILTAR STAÐGÖNGUAÐFERÐIR FYRIR PRÓFANIR Á DÝRUM

Í þessum viðauka eru tilgreindar þær staðgönguaðferðir sem Evrópumiðstöð um fullgildingu staðgönguaðferða (ECVAM)
hjá Sameiginlegu rannsóknarmiðstöðinni hefur fullgilt og eru tiltækar til að uppfylla kröfur þessarar reglugerðar og sem
eru ekki skráðar í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 440/2008 frá 30. maí 2008 þar sem mælt er fyrir um
prófunaraðferðir samkvæmt reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1907/2006 um skráningu, mat, leyfisveitingu
og takmarkanir að því er varðar efni (efnareglurnar (REACH)). Þar eð staðgönguaðferðir geta ekki alltaf komið að öllu
leyti í stað prófana á dýrum skal geta þess í VIII. viðauka hvort staðgönguaðferðin komi að öllu leyti eða að hluta til í
stað prófana á dýrum.

Tilvísunarnúmer

Fullgiltar staðgönguaðferðir

Kemur að öllu leyti eða að hluta til í stað
prófana á dýrum

A

B

C
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IX. VIÐAUKI
A-HLUTI
Niðurfelld tilskipun með síðari breytingum
(sem um getur í 33. gr.)
Tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976

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

Tilskipun ráðsins 79/661/EBE frá 24. júlí 1979

(Stjtíð. EB L 192, 31.7.1979, bls. 35.)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 82/147/EBE frá 11. febrúar 1982

(Stjtíð. EB L 63, 6.3.1982, bls. 26)

Tilskipun ráðsins 82/368/EBE frá 17. maí 1982

(Stjtíð. EB L 167, 15.6.1982, bls. 1)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 83/191/EBE frá 30. mars 1983

(Stjtíð. EB L 109, 26.4.1983, bls. 25)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 83/341/EBE frá 29. júní 1983

(Stjtíð. EB L 188, 13.7.1983, bls. 15)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 83/496/EBE frá 22. september 1983

(Stjtíð. EB L 275, 8.10.1983, bls. 20)

Tilskipun ráðsins 83/574/EBE frá 26. október 1983

(Stjtíð. EB L 332, 28.11.1983, bls. 38)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 84/415/EBE frá 18. júlí 1984

(Stjtíð. EB L 228, 25.8.1984, bls. 31)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 85/391/EBE frá 16. júlí 1985

(Stjtíð. EB L 224, 22.8.1985, bls. 40)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 86/179/EBE frá 28. febrúar 1986

(Stjtíð. EB L 138, 24.5.1986, bls. 40)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 86/199/EBE frá 26. mars 1986

(Stjtíð. EB L 149, 3.6.1986, bls. 38)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 87/137/EBE frá 2. febrúar 1987

(Stjtíð. EB L 56, 26.2.1987, bls. 20)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 88/233/EBE frá 2. mars 1988

(Stjtíð. EB L 105, 26.4.1988, bls. 11)

Tilskipun ráðsins 88/667/EBE frá 21. desember 1988

(Stjtíð. EB L 382, 31.12.1988, bls. 46)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 89/174/EBE frá 21. febrúar 1989

(Stjtíð. EB L 64, 8.3.1989, bls. 10)

Tilskipun ráðsins 89/679/EBE frá 21. desember 1989

(Stjtíð. EB L 398, 30.12.1989, bls. 25)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/121/EBE frá 20. febrúar 1990

(Stjtíð. EB L 71, 17.3.1990, bls. 40)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/184/EBE frá 12. mars 1991

(Stjtíð. EB L 91, 12.4.1991, bls. 59)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 92/8/EBE frá 18. febrúar 1992

(Stjtíð. EB L 70, 17.3.1992, bls. 23)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 92/86/EBE frá 21. október 1992

(Stjtíð. EB L 325, 11.11.1992, bls. 18)

Tilskipun ráðsins 93/35/EBE frá 14. júní 1993

(Stjtíð. EB L 151, 23.6.1993, bls. 32)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/47/EBE frá 22. júní 1993

(Stjtíð. EB L 203, 13.8.1993, bls. 24)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/32/EB frá 29. júní 1994

(Stjtíð. EB L 181, 15.7.1994, bls. 31)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/17/EB frá 19. júní 1995

(Stjtíð. EB L 140, 23.6.1995, bls. 26)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/34/EB frá 10. júlí 1995

(Stjtíð. EB L 167, 18.7.1995, bls. 19)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/41/EB frá 25. júní 1996

(Stjtíð. EB L 198, 8.8.1996, bls. 36)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/1/EB frá 10. janúar 1997

(Stjtíð. EB L 16, 18.1.1997, bls. 85)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/18/EB frá 17. apríl 1997

(Stjtíð. EB L 114, 1.5.1997, bls. 43)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/45/EB frá 14. júlí 1997

(Stjtíð. EB L 196, 24.7.1997, bls. 77)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/16/EB frá 5. mars 1998

(Stjtíð. EB L 77, 14.3.1998, bls. 44)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/62/EB frá 3. september 1998

(Stjtíð. EB L 253, 15.9.1998, bls. 20)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/6/EB frá 29. febrúar 2000

(Stjtíð. EB L 56, 1.3.2000, bls. 42)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/11/EB frá 10. mars 2000

(Stjtíð. EB L 65, 14.3.2000, bls. 22)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/41/EB frá 19. júní 2000

(Stjtíð. EB L 145, 20.6.2000, bls. 25)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/34/EB frá 15. apríl 2002

(Stjtíð. EB L 102, 18.4.2002, bls. 19)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/1/EB frá 6. janúar 2003

(Stjtíð. EB L 5, 10.1.2003, bls. 14)

28.3.2013

28.3.2013
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Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/16/EB frá 19. febrúar 2003

(Stjtíð. ESB L 46, 20.2.2003, bls. 24)

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/15/EB frá 27. febrúar 2003

(Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2003, bls. 26)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/80/EB frá 5. september 2003

(Stjtíð. ESB L 224, 6.9.2003, bls. 27)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/83/EB frá 24. september 2003

(Stjtíð. ESB L 238, 25.9.2003, bls. 23)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/87/EB frá 7. september 2004

(Stjtíð. ESB L 287, 8.9.2004, bls. 4)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/88/EB frá 7. september 2004

(Stjtíð. ESB L 287, 8.9.2004, bls. 5)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/94/EB frá 15. september 2004

(Stjtíð. ESB L 294, 17.9.2004, bls. 28)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/93/EB frá 21. september 2004

(Stjtíð. ESB L 300, 25.9.2004, bls. 13)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/9/EB frá 28. janúar 2005

(Stjtíð. ESB L 27, 29.1.2005, bls. 46)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/42/EB frá 20. júní 2005

(Stjtíð. ESB L 158, 21.6.2005, bls. 17)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/52/EB frá 9. september 2005

(Stjtíð. ESB L 234, 10.9.2005, bls. 9)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/80/EB frá 21. nóvember 2005

(Stjtíð. ESB L 303, 22.11.2005, bls.
32)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/65/EB frá 19. júlí 2006

(Stjtíð. ESB L 198, 20.7.2006, bls. 11)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/78/EB frá 29. september 2006

(Stjtíð. ESB L 271, 30.9.2006, bls. 56)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/1/EB frá 29. janúar 2007

(Stjtíð. ESB L 25, 1.2.2007, bls. 9)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/17/EB frá 22. mars 2007

(Stjtíð. ESB L 82, 23.3.2007, bls. 27)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/22/EB frá 17. apríl 2007

(Stjtíð. ESB L 101, 18.4.2007, bls. 11)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/53/EB frá 29. ágúst 2007

(Stjtíð. ESB L 226, 30.8.2007, bls. 19)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/54/EB frá 29. ágúst 2007

(Stjtíð. ESB L 226, 30.8.2007, bls. 21)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/67/EB frá 22. nóvember 2007

(Stjtíð. ESB L 305, 23.11.2007, bls.
22)

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/14/EB frá 15. febrúar 2008

Stjtíð. ESB L 42, 16.2.2008, bls. 43

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/42/EB frá 3. apríl 2008

Stjtíð. ESB L 93, 4.4.2008, bls. 13

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/88/EB frá 23. september 2008

Stjtíð. ESB L 256, 24.9.2008, bls. 12

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/123/EB frá 18. desember 2008

Stjtíð. ESB L 340, 19.12.2008, bls. 71

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/6/EB frá 4. febrúar 2009

Stjtíð. ESB L 36, 5.2.2009, bls. 15

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/36/EB frá 16. apríl 2009

Stjtíð. ESB L 98, 17.4.2009, bls. 31

B-HLUTI
Skrá yfir fresti til lögleiðingar og beitingar í aðildarríkjunum
(sem um getur í 33. gr.)
Tilskipun

Frestur til lögleiðingar

Tilskipun ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976

30.1.1978

Tilskipun ráðsins 79/661/EBE frá 24. júlí 1979

30.7.1979

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 82/147/EBE frá 11. febrúar 1982

31.12.1982

Tilskipun ráðsins 82/368/EBE frá 17. maí 1982

31.12.1983

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 83/191/EBE frá 30. mars 1983

31.12.1984

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 83/341/EBE frá 29. júní 1983

31.12.1984

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 83/496/EBE frá 22. september 1983

31.12.1984

Tilskipun ráðsins 83/574/EBE frá 26. október 1983

31.12.1984

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 84/415/EBE frá 18. júlí 1984

31.12.1985

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 85/391/EBE frá 16. júlí 1985

31.12.1986
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Tilskipun

28.3.2013

Frestur til lögleiðingar

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 86/179/EBE frá 28. febrúar 1986

31.12.1986

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 86/199/EBE frá 26. mars 1986

31.12.1986

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 87/137/EBE frá 2. febrúar 1987

31.12.1987

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 88/233/EBE frá 2. mars 1988

30.9.1988

Tilskipun ráðsins 88/667/EBE frá 21. desember 1988

31.12.1993

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 89/174/EBE frá 21. febrúar 1989

31.12.1989

Tilskipun ráðsins 89/679/EBE frá 21. desember 1989

3.1.1990

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 90/121/EBE frá 20. febrúar 1990

31.12.1990

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 91/184/EBE frá 12. mars 1991

31.12.1991

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 92/8/EBE frá 18. febrúar 1992

31.12.1992

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 92/86/EBE frá 21. október 1992

30.6.1993

Tilskipun ráðsins 93/35/EBE frá 14. júní 1993

14.6.1995

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 93/47/EBE frá 22. júní 1993

30.6.1994

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 94/32/EB frá 29. júní 1994

30.6.1995

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/17/EB frá 19. júní 1995

30.11.1995

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 95/34/EB frá 10. júlí 1995

30.6.1996

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 96/41/EB frá 25. júní 1996

30.6.1997

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/1/EB frá 10. janúar 1997

30.6.1997

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/18/EB frá 17. apríl 1997

31.12.1997

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 97/45/EB frá 14. júlí 1997

30.6.1998

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/16/EB frá 5. mars 1998

1.4.1998

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 98/62/EB frá 3. september 1998

30.6.1999

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/6/EB frá 29. febrúar 2000

1.7.2000

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/11/EB frá 10. mars 2000

1.6.2000

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2000/41/EB frá 19. júní 2000

29.6.2000

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2002/34/EB frá 15. apríl 2002

15.4.2003

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/1/EB frá 6. janúar 2003

15.4.2003

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/16/EB frá 19. febrúar 2003

28.2.2003

Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2003/15/EB frá 27. febrúar 2003

10.9.2004

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/80/EB frá 5. september 2003

11.9.2004

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2003/83/EB frá 24. september 2003

23.9.2004

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/87/EB frá 7. september 2004

1.10.2004

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/88/EB frá 7. september 2004

1.10.2004

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/94/EB frá 15. september 2004

21.9.2004

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2004/93/EB frá 21. september 2004

30.9.2004

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/9/EB frá 28. janúar 2005

16.2.2006

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/42/EB frá 20. júní 2005

31.12.2005

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/52/EB frá 9. september 2005

1.1.2006

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/80/EB frá 21. nóvember 2005

22.5.2006

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/65/EB frá 19. júlí 2006

1.9.2006

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2006/78/EB frá 29. september 2006

30.3.2007

28.3.2013
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Tilskipun
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Frestur til lögleiðingar

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/1/EB frá 29. janúar 2007

21.8.2007

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/17/EB frá 22. mars 2007

23.9.2007

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/22/EB frá 17. apríl 2007

18.1.2008

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/53/EB frá 29. ágúst 2007

19.4.2008

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/54/EB frá 29. ágúst 2007

18.3.2008

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2007/67/EB frá 22. nóvember 2007

31.12.2007

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/14/EB frá 15. febrúar 2008

16.8.2008

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/42/EB frá 3. apríl 2008

4.10.2008

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/88/EB frá 23. september 2008

14.2.2009

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2008/123/EB frá 18. desember 2008

8.7.2009

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/6/EB frá 4. febrúar 2009

5.8.2009

Tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2009/36/EB frá 16. apríl 2009

15.11.2009
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X. VIÐAUKI
SAMSVÖRUNARTAFLA
Tilskipun 76/768/EBE

Þessi reglugerð

1. gr.

a-liður 1. mgr. 2. gr.

2. gr.

3. gr.

3. gr.

—

1. mgr. 4. gr.

1. mgr. 14. gr.

2. mgr. 4. gr.

17. gr.

4. gr. a

18. gr.

4. gr. b

1. mgr. 15. gr.

5. gr.

—

5. gr. a

33. gr.

1. og 2. mgr. 6. gr.

1., 2., 3. og 4. mgr. 19. gr.

3. mgr. 6. gr.

20. gr.

1. mgr. 7. gr.

9. gr.

2. mgr. 7. gr.

5. og 6. mgr. 19. gr.

3. mgr. 7. gr.

13. gr.

h-liður 1. mgr. 7. gr. a

21. gr.

1., 2. og 3. mgr. 7. gr. a

10. og 11. gr., I. viðauki

4. mgr. 7. gr. a

13. gr.

5. mgr. 7. gr. a

29. og 34. gr.

1. mgr. 8. gr.

12. gr.

2. mgr. 8. gr.

31. gr.

8 gr. a

—

9. gr.

35. gr.

10. gr.

32. gr.

11. gr.

—

12. gr.

27. gr.

13. gr.

28. gr.

14. gr.

—

15. gr.

—

I. viðauki

Inngangsorð, nr. 7

II. viðauki

II. viðauki

III. viðauki

III. viðauki

IV. viðauki

IV. viðauki

V. viðauki

—

VI. viðauki

V. viðauki

VII. viðauki

VI. viðauki

VIII. viðauki

VII. viðauki

VIII. viðauki a

VII. viðauki

IX. viðauki

VIII. viðauki

—

IX. viðauki

—

X. viðauki

28.3.2013

