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EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2017/237

3.8.2017

2017/EES/48/30

frá 10. febrúar 2017
um breytingu á III. viðauka við reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 um snyrtivörur (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,
með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 frá 30. nóvember 2009 um snyrtivörur (1), einkum
1. mgr. 31. gr.,
og að teknu tilliti til eftirfarandi:
1)

Í kjölfar birtingar á vísindarannsókn árið 2001, sem ber yfirskriftina: „Notkun á varanlegum hárlitunarefnum og áhætta á
krabbameini í þvagblöðru“ (e. Use of permanent hair dyes and bladder cancer risk), komst vísindanefndin um
snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli, en í stað hennar kom vísindanefndin um neysluvörur (SCCP) samkvæmt
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/210/EB (2), að þeirri niðurstöðu að hugsanlegir áhættuþættir í tengslum við
notkun hárlitunarefna væru áhyggjuefni. Vísindanefndin um neysluvörur mælti með því í álitum sínum að
framkvæmdastjórnin gerði frekari ráðstafanir til að hafa eftirlit með notkun hárlitunarefna.

2)

Vísindanefndin um neysluvörur mælti enn fremur með heildaráætlun um öryggismat á hárlitunarefnum þar sem gerðar
væru kröfur um prófun á hugsanlegum erfðaeiturhrifum eða krabbameinsvaldandi áhrifum efna sem eru notuð í
hárlitunarvörur.

3)

Í kjölfar álits vísindanefndarinnar um neysluvörur komst framkvæmdastjórnin að samkomulagi við aðildarríkin og
hagsmunaaðila um heildaráætlun um að setja reglur um efni, sem eru notuð í hárlitunarvörur, en samkvæmt henni er
þess krafist að aðilar iðngreinarinnar leggi fram skrár með uppfærðum vísindagögnum um öryggi hárlitunarefna, sem
vísindanefndin um neysluvörur á að meta.

4)

Vísindanefndin um neysluvörur, en í hennar stað kom vísindanefndin um öryggi neytenda (SCCS) samkvæmt ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 2008/721/EB (3), mat öryggi einstakra hárlitunarefna sem iðnaðurinn hafði lagt fram
uppfærðar skrár fyrir.

5)

Að því er varðar mat á hugsanlegri heilbrigðisáhættu fyrir neytendur af völdum myndefna sem oxandi hárlitunarefni
mynda meðan á hárlitunarferlinu stendur, á grundvelli fyrirliggjandi gagna, taldi vísindanefndin um öryggi neytenda í
mati sínu frá 21. september 2010 að erfðaeiturhrif og krabbameinsvaldandi áhrif hárlitunarefna og myndefna þeirra, sem
nú eru í notkun í Sambandinu, væru ekki verulegt áhyggjuefni.

6)

Til að tryggja öryggi hárlitunarefna fyrir heilbrigði manna er rétt að koma á hámarksstyrk fyrir 10 hárlitunarefni, sem
búið er að meta, þar sem tekið er tillit til lokaálits vísindanefndarinnar um öryggi neytenda varðandi öryggi þeirra.

7)

Þar eð efnin N,N'-bis(2-hýdroxýetýl)-2-nítró-p-fenýlendíamín og 2,6-díhýdroxýetýlamínótólúen falla eins og sakir
standa undir almennu færslurnar 8 og 9 í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 ætti að búa til sérstök
tilvísunarnúmer fyrir þessi efni, að teknu tilliti til ályktana um öryggi þeirra í álitum vísindanefndarinnar um öryggi
neytenda 1572/16 og 1563/15.

8)

Í skilgreiningunni á hárvöru í reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er undanskilin notkun hárlitunarefna á augnhár. Kveikjan að
þeirri útilokun var sú að áhættustigið er ekki það sama þegar snyrtivörur eru notaðar á hár á höfði annars vegar og á
augnhár hins vegar. Því var þörf á sérstöku öryggismati fyrir notkun hárlitunarefna á augnhár.

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 36, 11.2.2017, bls. 12. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 135/2017 frá
7. júlí 2017 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, biður birtingar.
(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59.
(2) Ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2004/210/EB frá 3. mars 2004 um að skipa vísindanefndir á sviði neytendaöryggis, lýðheilsu og
umhverfis (Stjtíð. ESB L 66, 4.3.2004, bls. 45).
(3) 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 og um niðurfellingu á ákvörðun 2004/210/EB (Stjtíð. ESB L 241, 10.9.2008, bls. 21).
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9)

Vísindanefndin um öryggi neytenda komst að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá 25. mars 2015 um oxandi hárlitunarefni og
vetnisperoxíð sem er notað í vörur til að lita augnhár (SCCS/1553/15) að fagmenn geti notað oxandi hárlitunarefnin
tólúen-2,5-díamín, p-amínófenól, 2-metýlresorsínól, tetraamínópýrimídínsúlfat, hýdroxýetýl-p-fenýlendíamínsúlfat og
2-amínó-3-hýdroxýpýrídín, sem eru skráð í III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 og úrskurðuð sem örugg til
notkunar í hárlitunarvörur, á öruggan hátt í vörur sem eru ætlaðar til að lita augnhár.

10)

Á grundvelli vísindalegs mats á þessum efnum ætti að leyfa notkun þeirra í vörur, sem eru ætlaðar til að lita augnhár. Til
að koma í veg fyrir hvers kyns áhættu í tengslum við að neytendur noti sjálfir vörur sem eru ætlaðar til að lita augnhár
ætti þó einungis að leyfa þær til nota í atvinnuskyni. Til að gera fagmönnum kleift að upplýsa neytendur um hugsanlegar
aukaverkanir af notkun vara sem ætlaðar eru til að lita augnhár og til að draga úr áhættu á húðnæmingu af völdum
þessara vara ætti að prenta viðeigandi varnaðarorð á merkimiðana.

11)

Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 1223/2009 til samræmis við það.

12)

Rétt þykir að kveða á um hæfilegan frest til að gera iðnaðinum kleift að aðlagast nýjum kröfum og hætta í áföngum
notkun viðkomandi vara sem uppfylla ekki þessar kröfur.

13)

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.
Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt í samræmi við viðaukann við þessa reglugerð.
2. gr.
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 10. febrúar 2017.
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,
Jean-Claude JUNCKER

forseti.
_____
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VIÐAUKI

Ákvæðum III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 er breytt sem hér segir:
1) Eftirfarandi færsla bætist við sem tilvísunarnúmer 8c:
Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer
a

Efnaheiti/INN

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Etanól, 2,2′-[(2nítró-1,4fenýlen)díimínó]bis-(9CI)

N,N′-Bis(2Hydroxyethyl)-2Nitro-pPhenylenediamine

84041-77-0

281-856-4

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

a) Hárlitunarefni í
oxandi
hárlitunarvörum

a) Eftir blöndun við oxandi a) Frá og með 3. mars 2018
skilyrði má hámarksskal
prenta
á
styrkur við notkun í hár
merkimiðann:
ekki fara yfir 1,0%
b) Hárlitunarefni í b) Frá og með 3.
Blöndunarhlutfallið.
hárlitunarvörum
september 2017: Að því er varðar a- og b-lið
Lit gjafar fyrir hár geta
sem ekki eru
1,5%
frá og með 3. september „
kallað
fram
alvarleg
oxandi
2017:
ofnæmisviðbrögð.
— Notist
ekki
með
Lesið
og
fylgið
nítrósamínmyndandi
leiðbeiningum.
efnum
— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

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

— Geymist í ílátum sem
Tímabundið húðflúr
innihalda ekki nítrít
„svörtum hennalit“
aukið hættu á ofnæmi.

með
getur
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„8c

Takmarkanir

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í
andliti
eða
með
viðkvæman
hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

3.8.2017

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

a

3.8.2017

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

f

g

h

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða
i

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

„Metýlfenýlendíamín, N-setnar afleiður og sölt þeirra (1), að undanskildum efnum undir tilvísunarnúmerum 9a og 9b í þessum viðauka og efnum undir tilvísunarnúmerum 364, 1310 og 1313
í II. viðauka“.
3) Í stað færslu 9a komi eftirfarandi:
Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

a

b

c

d

e

„9a.

1,4-bensendíamín,
2-metýl-

Toluene-2,5Diamine

2,5díamínótólúensúlfat

Toluene-2,5Diamine
Sulfate (1)

95-70-5

202-442-1

615-50-9

210-431-8

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

a) Hárlitunarefni í
oxandi
hárlitunarvörum
b) Vörur sem eru
ætlaðar til að lita
augnhár

a) i.

Til
almennrar a) Prenta
skal
notkunar
merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.

a) ii.

Notkun
atvinnuskyni

í

b) Notkun í atvinnuskyni

„
Litgjafar fyrir hár geta
kallað
fram
alvarleg
ofnæmisviðbrögð. Lesið og
fylgið leiðbeiningum. Þessi
vara er ekki ætluð til notkunar
fyrir einstaklinga sem eru
yngri en 16 ára. Tímabundið
húðflúr
með
„svörtum
hennalit“ getur aukið hættu á
ofnæmi.
Nr. 48/323

Að því er varðar a- og b-lið:
Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur
við notkun í hár eða á
augnhár ekki fara yfir 2,0%
(reiknaður sem óbundinn
basi) eða 3,6% (reiknaður
sem súlfatsalt)

á
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2) Í stað textans í 9. færslu í dálki b komi eftirfarandi:

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

f

g

h

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

Nr. 48/324

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

i

Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í
andliti
eða
með
viðkvæman
hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

— ef þú hefur áður fundið
fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.
Inniheldur
fenýlendíamín
(tólúendíamín)
a) i.

Notist ekki til að lita
augnhár.

a) ii.

Notið
viðeigandi
hlífðarhanska.
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— ef þú hefur einhvern
tímann
fundið
fyrir
óþægindum eftir hárlitun,

Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.“
b) Frá og með 3. mars 2018
skal
prenta
á
merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.

3.8.2017

„
Þessi vara getur kallað
fram
alvarleg
ofnæmisviðbrögð. Lesið og
fylgið leiðbeiningum.

a

3.8.2017

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

f

g

h

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða
i

Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur aukið
hættu á ofnæmi.

— er með útbrot í andliti eða
með viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,
— hefur
fundið
fyrir
óþægindum eftir hárlitun
eða augnháralitun,
— hefur áður fundið fyrir
óþægindum
eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.
Skolið augun strax ef varan
kemst í snertingu við þau.
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Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

Inniheldur
fenýlendíamín
(tólúendíamín).
Notið
viðeigandi
hanska.

nota

í
Nr. 48/325

Eingöngu
til
atvinnuskyni“,“

hlífðar-

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

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

a

b

c

d

e

f

g

h

„9b

1-metýl-2,6-bis(2hýdroxýetýlamínó)
-bensen

2,6Dihydroxyethylaminotoluene

149330-25-6

443-210-1

Hárlitunarefni
oxandi
hárlitunarvörum

í
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4) Eftirfarandi færsla bætist við sem tilvísunarnúmer 9b:

i

Eftir blöndun við oxandi Frá og með 3. mars 2018 skal
skilyrði má hámarksstyrkur prenta á merkimiðann:
við notkun í hár ekki fara
yfir 1,0%
Blöndunarhlutfallið.

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

Lesið
og
leiðbeiningum.

fylgið

— Geymist í ílátum sem Þessi vara er ekki ætluð til
innihalda ekki nítrít
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr
„svörtum hennalit“
aukið hættu á ofnæmi.

með
getur

Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í
andliti
eða
með
viðkvæman
hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,
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— Notist
ekki
með „
Litgjafar fyrir hár geta
nítrósamínmyndandi
kallað
fram
alvarleg
efnum
ofnæmisviðbrögð.

— ef þú hefur einhvern
tímann
fundið
fyrir
óþægindum eftir hárlitun,
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— ef þú hefur áður fundið
fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.“

3.8.2017

5) Í stað færslna númer 200, 206, 211, 243 og 272 komi eftirfarandi:
Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer
a

„200

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

2,4,5,6tetraamínópýrimídínsúlfat

Tetraaminopyrimidine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

a) Hárlitunarefni í b) 3,4% (reiknaður a) c)
oxandi
sem súlfat)
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í
hárlitunarvörum
sem ekki eru
oxandi

a) Prenta skal á
merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.
„
Litgjafar fyrir hár geta
kallað
fram
alvarleg
ofnæmisviðbrögð.
Lesið og fylgið
leiðbeiningum.
Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.

c) Vörur sem eru
ætlaðar til að lita
augnhár

c) Notkun í atvinnuskyni

Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í
andliti eða með
viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,
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Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár eða á
augnhár ekki fara
yfir 3,4% (reiknaður
sem súlfat)

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

Nr. 48/327

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

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

Nr. 48/328

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

c) Frá og með 3. mars 2018
skal prenta á
merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.

Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:
— er með útbrot í andliti eða
með viðkvæman
hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„
Þessi vara getur kallað
fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð. Lesið og
fylgið leiðbeiningum.

— hefur fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun
eða augnháralitun,
— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.
3.8.2017

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

3.8.2017

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.
Skolið augun strax ef varan
kemst í snertingu við þau“.“

3-(2-hýdroxýetýl)- Hydroxyethyl-pp-fenýlenPhenylenediamine
díammóníumsúlfat Sulfate

93841-25-9

298-995-1

a) Hárlitunarefni í
oxandi
hárlitunarvörum

b) Vörur sem eru
ætlaðar til að lita
augnhár

a) Eftir blöndun við oxandi a) Prenta skal á
skilyrði má hámarksmerkimiðann:
styrkur við notkun í hár
Blöndunarhlutfallið.
ekki fara yfir 2,0%
(reiknaður sem súlfat)
„
Litgjafar fyrir hár geta
kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.
b) Eftir blöndun við oxandi
skilyrði má hámarksstyrkur við notkun á
augnhár ekki fara yfir
1,75% (reiknaður sem
óbundinn basi)
b) Notkun í atvinnuskyni

Lesið og fylgið
leiðbeiningum.
Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita hárið:

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

„206

— ef þú ert með útbrot í
andliti eða með
viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,
— ef þú hefur einhvern
tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,
Nr. 48/329

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

Nr. 48/330

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

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

„
Þessi vara getur kallað
fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð. Lesið og
fylgið leiðbeiningum.
Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:
— er með útbrot í andliti eða
með viðkvæman
hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

b) Frá og með 3. mars 2018
skal prenta á
merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.

— hefur fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun
eða augnháralitun,
3.8.2017

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

3.8.2017

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.

„211

2-amínópýridín-3ól

2-Amino-3Hydroxypyridine

16867-03-1

240-886-8

a) Hárlitunarefni í
oxandi
hárlitunarvörum

b) Vörur sem eru
ætlaðar til að lita
augnhár

a) Eftir blöndun við oxandi a) Prenta skal á
skilyrði má hámarksmerkimiðann:
styrkur við notkun í hár
Blöndunarhlutfallið.
ekki fara yfir 1,0%
„
Litgjafar fyrir hár geta
b) Eftir blöndun við oxandi kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.
skilyrði má hámarksstyrkur við notkun á
Lesið og fylgið
augnhár ekki fara yfir
leiðbeiningum.
0,5%
b) Notkun í atvinnuskyni

Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.
Skolið augun strax ef varan
kemst í snertingu við þau“.“

Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í
andliti eða með
viðkvæman hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,
Nr. 48/331

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

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

Nr. 48/332

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

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

„
Þessi vara getur kallað
fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð. Lesið og
fylgið leiðbeiningum.
Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:
— er með útbrot í andliti eða
með viðkvæman
hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

b) Frá og með 3. mars 2018
skal prenta á
merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.

— hefur fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun
eða augnháralitun,
3.8.2017

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

3.8.2017

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.

„243

1,3-bensendíól, 2- 2-Methylmetýl
resorcinol

608-25-3

210-155-8

a) Hárlitunarefni í
oxandi
hárlitunarvörum

b) Hárlitunarefni í b) 1,8%
hárlitunarvörum
sem ekki eru
oxandi

c) Vörur sem eru
ætlaðar til að lita
augnhár

a) Eftir blöndun við oxandi a) Prenta skal á
skilyrði má hámarksmerkimiðann:
styrkur við notkun í hár
ekki fara yfir 1,8%
Blöndunarhlutfallið.
„
Litgjafar fyrir hár geta
kallað fram alvarleg ofnæmisviðbrögð.
Lesið og fylgið
leiðbeiningum.
Þessi vara er ekki ætluð til
c) Eftir blöndun við oxandi
notkunar fyrir einstaklinga
skilyrði má hámarkssem eru yngri en 16 ára.
styrkur við notkun á
augnhár ekki fara yfir
Tímabundið húðflúr með
1,25%
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.
c) Notkun í atvinnuskyni

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.
Skolið augun strax ef varan
kemst í snertingu við þau“.“

Ekki skal lita hárið:

Nr. 48/333

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

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

Nr. 48/334

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

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

c) Frá og með 3. mars 2018
skal prenta á
merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.
„
Þessi vara getur kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. Lesið og fylgið
leiðbeiningum.
Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:
— er með útbrot í andliti eða
með viðkvæman
hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan
hársvörð,
3.8.2017

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

3.8.2017

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

— hefur fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun
eða augnháralitun,

Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.
Skolið augun strax ef varan
kemst í snertingu við þau“.“

„272

4-amínófenól

p-Aminophenol

123-30-8

204-616-2

a) Hárlitunarefni í
oxandi
hárlitunarvörum

b) Vörur sem eru
ætlaðar til að lita
augnhár

a) b)

Eftir blöndun við
oxandi skilyrði má
hámarksstyrkur við
notkun í hár eða á
augnhár ekki fara
yfir 0,9%

b) Notkun í atvinnuskyni

a) Prenta skal á
merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.
„
Litgjafar fyrir hár geta
kallað fram alvarleg
ofnæmisviðbrögð.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.

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

Nr. 48/335

Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

Nr. 48/336

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Ekki skal lita hárið:

— ef þú hefur einhvern
tímann fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun,
— ef þú hefur áður fundið
fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.
b) Frá og með 3. mars 2018
skal prenta á
merkimiðann:
Blöndunarhlutfallið.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

„
Þessi vara getur kallað
fram alvarleg ofnæmisviðbrögð. Lesið og fylgið
leiðbeiningum.

3.8.2017

Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

3.8.2017

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Ekki skal lita augnhárin ef
neytandinn:

— hefur fundið fyrir
óþægindum eftir hárlitun
eða augnháralitun,
— hefur áður fundið fyrir
óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.
Eingöngu til nota í
atvinnuskyni.
Skolið augun strax ef varan
kemst í snertingu við þau“.“

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

— er með útbrot í andliti eða
með viðkvæman
hársvörð, ertingu í
hársverði eða skaddaðan
hársvörð,

Nr. 48/337

Nr. 48/338

6) Eftirfarandi færslur 298 til 305 bætist við:
Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

Takmarkanir
CAS-númer

EB-númer

a

b

c

d

e

„298

Dí[2-[4-[(E)-2-[4[bis(2-hýdroxýetýl)amínófenýl]ví
nýl]pýridín-1-íum]
bútanóýl]amínóetýl]dísúlfanýldíklóríð

HC Red No 17

1449471-67-3

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

Hárlitunarefni
í Frá og með 3. Frá og með 3. september
hárlitunarvörum sem september
2017: 2017:
ekki eru oxandi
0,5%
— Notist
ekki
með
nítrósamínmyndandi
efnum
— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg
— Geymist í ílátum sem
innihalda ekki nítrít

299

Dí[2-[4-[(E)-2[2,4,5trímetýloxýfenýl]vínýl]pýridín-1íum]
bútanóýl]amínóetýl]dísúlfanýldíklóríð

HC Yellow No 17

1450801-55-4

Hárlitunarefni
í Frá og með 3.
hárlitunarvörum sem september
2017:
ekki eru oxandi
0,5%

Frá og með 3. mars 2018:
„
Litgjafar fyrir hár geta
kallað
fram
alvarleg
ofnæmisviðbrögð.
Lesið
og
leiðbeiningum.

fylgið

Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í
andliti
eða
með
viðkvæman
hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,
3.8.2017

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

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

3.8.2017

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

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

1H-pýrasól-4,51-Hexyl
4,5- 1361000-03-4
díamín, 1-hexýl-, Diamino Pyrazole
súlfat (2:1)
Sulfate

Hárlitunarefni
oxandi
hárlitunarvörum

í

Eftir blöndun við oxandi Frá og með 3. mars 2018 skal
skilyrði má hámarksstyrkur prenta á merkimiðann:
við notkun í hár ekki fara
Blöndunarhlutfallið.
yfir 1,0%
„
Litgjafar fyrir hár geta
kallað
fram
alvarleg
ofnæmisviðbrögð.
Lesið
og
leiðbeiningum.

fylgið

Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í
andliti
eða
með
viðkvæman
hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

300

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

Nr. 48/339

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

Nr. 48/340

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

— ef þú hefur áður fundið
fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.
301

2,5,6-Triamino-4Pyrimidinol
Sulfate

1603-02-7

216-500-9

Hárlitunarefni
oxandi
hárlitunarvörum

í

Eftir blöndun við oxandi Frá og með 3. mars 2018 skal
skilyrði má hámarksstyrkur prenta á merkimiðann:
við notkun í hár ekki fara
yfir 0,5%
Blöndunarhlutfallið.
„
Litgjafar fyrir hár geta
kallað
fram
alvarleg
ofnæmisviðbrögð.
Lesið
og
leiðbeiningum.

fylgið

Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4-hýdroxý-2,5,6tríamínópýrimídínsúlfat

Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í
andliti
eða
með
viðkvæman
hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,
3.8.2017

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

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

3.8.2017

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

— ef þú hefur áður fundið
fyrir óþægindum eftir
tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“.
302

Hydroxyethoxy
Aminopyrazolopyridine HCl

1079221-49-0

695-745-7

Hárlitunarefni
oxandi
hárlitunarvörum

í

Eftir blöndun við oxandi Frá og með 3. mars 2018 skal
skilyrði má hámarksstyrkur prenta á merkimiðann:
við notkun í hár ekki fara
yfir 2,0%
Blöndunarhlutfallið.
„
Litgjafar fyrir hár geta
kallað
fram
alvarleg
ofnæmisviðbrögð.
Lesið
og
leiðbeiningum.

fylgið

Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

2-[(3amínópýrasól[1,5a]pýridín-2ýl)oxý]etanólhýdróklóríð

Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í
andliti
eða
með
viðkvæman
hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,

Nr. 48/341

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

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

Nr. 48/342

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

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

Fenól,
3-amínó- 3-Amino-2,62,6-dímetýl
Dimethylphenol

6994-64-5

230-268-6

Hárlitunarefni
oxandi
hárlitunarvörum

í

Eftir blöndun við oxandi Frá og með 3. mars 2018 skal
skilyrði má hámarksstyrkur prenta á merkimiðann:
við notkun í hár ekki fara
yfir 2,0%
Blöndunarhlutfallið.
„
Litgjafar fyrir hár geta
kallað
fram
alvarleg
ofnæmisviðbrögð.
Lesið
og
leiðbeiningum.

fylgið

Þessi vara er ekki ætluð til
notkunar fyrir einstaklinga
sem eru yngri en 16 ára.
Tímabundið húðflúr með
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

303

Ekki skal lita hárið:
— ef þú ert með útbrot í
andliti
eða
með
viðkvæman
hársvörð,
ertingu í hársverði eða
skaddaðan hársvörð,
3.8.2017

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

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

3.8.2017

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

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

2-naftalenamínBasic Brown 17
íum, 8-[(4-amínó3-nítrófenýl)asó]7-hýdroxí-N,N,Ntrímetýl-, klóríð

68391-32-2

269-944-0

Hárlitunarefni
í Frá og með 3.
hárlitunarvörum sem september
2017:
ekki eru oxandi
2,0%

305

3-amínó-7dímetýlamínó-2metoxýfenoxasín5,5-íumklóríð

67846-56-4

267-370-5

Hárlitunarefni
í Frá og með 3. Frá og með 3. september Frá og með 3. mars 2018:
hárlitunarvörum sem september
2017: 2017:
„
Litgjafar fyrir hár geta
ekki eru oxandi
0,5%
kallað
fram
alvarleg
— Notist
ekki
með ofnæmisviðbrögð.
nítrósamínmyndandi
Lesið
og
fylgið
efnum
leiðbeiningum.

Basic Blue 124

— Hámarksinnihald
nítrósamína: 50 μg/kg

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

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

304

— Geymist í ílátum sem Tímabundið húðflúr með
innihalda ekki nítrít
„svörtum hennalit“ getur
aukið hættu á ofnæmi.
Ekki skal lita hárið:

Nr. 48/343

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

a

Takmarkanir

Efnaheiti/INN

Heiti í skrá yfir
almenn heiti
innihaldsefna

CAS-númer

EB-númer

b

c

d

e

Vörutegund,
líkamshlutar

Hámarksstyrkur í
efnablöndu sem er
tilbúin til notkunar

Annað

Orðalag notkunarskilyrða og
varnaðarorða

f

g

h

i

Nr. 48/344

Auðkenning efna
Tilvísunarnúmer

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

EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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

3.8.2017

