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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2013/EES/9/36 

frá 25. mars 2010 

um breytingu á ákvörðun 2008/911/EB um að taka saman skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra til 
notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir (*) 

(tilkynnt með númeri C(2010) 1867) 

 (2010/180/ESB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR, 

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

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 
2001/83/EB frá 6. nóvember 2001 um Bandalagsreglur um lyf 
sem ætluð eru mönnum (1), einkum 16. gr. f, 

með hliðsjón af áliti Lyfjastofnunar Evrópu, sem 
jurtalyfjanefndin setti fram 6. nóvember 2008, 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

1) Mentha x piperita L. getur talist jurtaefni, fullbúið 
jurtalyf eða samsetning þeirra í skilningi tilskipunar 
2001/83/EB og uppfyllir kröfurnar sem settar eru fram í 
þeirri tilskipun. 

2) Því er viðeigandi að færa Mentha x piperita L. á skrána 
yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar þeirra, 
til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir, sem komið var á 
fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
2008/911/EB (2). 

3) Til að forðast tvítekningar og mögulegar mótsagnir 
milli viðaukanna og 1. og 2. gr. ákvörðunar 
2008/911/EB er rétt að fjarlægja tilvísanirnar til stakra 
efna í þessum greinum. 

4) Því ber að breyta ákvörðun 2008/911/EB til samræmis 
við það. 

5) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit fastanefndarinnar um mannalyf. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvörðun 2008/911/EB er breytt sem hér segir: 

1. Í stað 1. og 2. gr. komi eftirfarandi: 

„1. gr. 

Skrá yfir jurtaefni, fullbúin jurtalyf og samsetningar 
þeirra, til notkunar í jurtalyf sem hefð er fyrir, er komið á 
fót í I. viðauka. 

2. gr. 

Ábendingarnar, tiltekinn styrkleiki og lyfjunarfræði, 
íkomuleið og allar aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar 
eru til öruggrar notkunar jurtaefnisins sem jurtalyf sem 
hefð er fyrir, með tilliti til jurtaefnanna sem skráð eru í I. 
viðauka, er að finna í II. viðauka.“ 

2. Ákvæðum I. og II. viðauka er breytt í samræmi við 
viðaukann við þessa ákvörðun. 

2. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 25. mars 2010. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John DALLI 

framkvæmdastjóri. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 80, 26.3.2010, bls. 52. Hennar var 

getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 10/2012 frá 10. 
febrúar 2012 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, 
prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 34, 21.6.2012, bls. 19. 

(1) Stjtíð. EB L 311, 28.11.2001, bls. 67. 
(2) Stjtíð. ESB L 328, 6.12.2008, bls. 42. 
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VIÐAUKI 

Ákvæðum I. og II. viðauka við ákvörðun 2008/911/EB er breytt sem hér segir: 

1. Eftirfarandi efni er sett inn í I. viðauka á eftir Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (sæt 
fennikualdin): 

„Mentha x piperita L.“. 

2. Eftirfarandi er sett inn í II. viðauka á eftir færslunni varðandi Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce 
(Miller) Thellung, fructus: 

„FÆRSLA UM MENTHA x PIPERITA L., AETHEROLEUM Í SKRÁ BANDALAGSINS 

Vísindaheiti plöntunnar 

Mentha x piperita L. 

Grasafræðileg ætt 

Varablómaætt (Lamiaceae; Labiatae) 

Fullbúið/fullbúin jurtalyf 

Piparmyntuolía: ilmkjarnaolía sem fæst með gufueimingu á ferskum, blómstrandi hlutum plöntunnar sem eru ofanjarðar 

Tilvísun í gæðalýsingu efnis í Evrópsku lyfjaskránni 

Piparmyntuolía — Menthae piperitae aetheroleum (01/2008:0405) 

Ábending/ábendingar 

Jurtalyf sem hefð er að nota til: 

1. að draga úr einkennum hósta og kvefs, 

2. að draga úr einkennum staðbundinna vöðvaverkja, 

3. að draga úr einkennum staðbundins kláða í óskaddaðri húð. 

Lyfið er jurtalyf, sem hefð er fyrir, við tilteknum ábendingum sem byggjast eingöngu á langvarandi notkun. 

Tegund hefðar 

Evrópsk 

Tiltekinn styrkleiki 

Ábendingar 1, 2 og 3 

Einn skammtur 

Börn 4 til 10 ára gömul 

Hálffastar efnablöndur, 2–10%  

Efnablöndur með vatnskenndu etanóli, 2–4%  

Börn 10 til 12 ára gömul, unglingar 12 til 16 ára 

Hálffastar efnablöndur, 5–15%  

Efnablöndur með vatnskenndu etanóli, 3–6%  

Unglingar eldri en 16 ára, fullorðnir 

Hálffastar og olíukenndar efnablöndur, 5–20%  

Í efnablöndum með vatnskenndu etanóli, 5–10%  

Í nefsmyrslum, 1–5% ilmkjarnaolía 
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Skammtar 

Allt að þrisvar sinnum á dag 

Ekki skal gefa börnum yngri en 2 ára lyfið (sjá „frábendingar“). 

Ekki er mælt með lyfinu fyrir börn 2 til 4 ára (sjá „Sérstök varnaðarorð og varúðarráðstafanir við notkun“). 

Íkomuleið 

Á húð og í gegnum húð. 

Meðferðarlengd eða takmarkanir varðandi meðferðarlengd 

Ábending 1 

Ekki skal nota lyfið lengur en í tvær vikur. 

Ábendingar 2 og 3 

Ekki er mælt með því að nota lyfið lengur en í 3 mánuði samfleytt. 

Ef einkenni hverfa ekki við notkun jurtalyfsins skal leita ráða frá lækni eða öðrum hæfum heilbrigðisstarfsmanni. 

Aðrar upplýsingar sem nauðsynlegar eru til öruggrar notkunar 

Frábendingar 

Börn yngri en 2 ára, þar sem mentól getur valdið öndunarstöðvun og raddbandakrampa. 

Börn sem hafa áður fengið krampaköst (með eða án hita). 

Ofurnæmi gagnvart piparmyntuolíu eða mentóli. 

Sérstök varnaðarorð og varúðarráðstafanir við notkun 

Ef óþvegnar hendur komast í snertingu við augu eftir áburð piparmyntuolíu getur það valdið augnertingu. 

Ekki skal bera piparmyntuolíu á sprungna eða erta húð. 

Ekki er mælt með lyfinu fyrir börn 2 til 4 ára þar sem nægileg reynsla liggur ekki fyrir. 

Milliverkanir við önnur lyf og aðrar milliverkanir 

Ekki hefur verið tilkynnt um milliverkanir. 

Meðganga og mjólkurskeið 

Þar sem nægilegar upplýsingar liggja ekki fyrir er ekki mælt með því að nota lyfið meðan á meðgöngu og mjólkurskeiði 
stendur. 

Áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla 

Engar rannsóknir hafa farið fram varðandi áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla. 

Aukaverkanir 

Tilkynnt hefur verið um ofurnæmissvaranir eins og útbrot í húð, exem vegna snertiofnæmis og augnertingu. Oftast eru þessi 
viðbrögð mild og skammvinn. Tíðni þeirra er ekki þekkt. 

Erting í húð og slímhúð í nefi getur komið fyrir eftir staðbundinn áburð. Tíðni þeirra er ekki þekkt. 

Ef aðrar aukaverkanir, sem ekki eru nefndar hér á undan, koma fram skal leita ráðlegginga læknis eða annars hæfs 
heilbrigðisstarfsmanns. 

Ofskömmtun 

Ekkert ofskömmtunartilvik hefur verið tilkynnt.“ 

 
 


