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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) 2022/1176 

frá 7. júlí 2022 

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 1223/2009 að því er varðar notkun á 

tilteknum útblámasíum í 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) Efnin 2-hýdroxý-4-metoxýbensófenón/oxýbensón (CAS-nr. 131-57-7), sem hefur fengið heitið bensófenón-3 samkvæmt 

alþjóðlegu nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara, og 2-sýanó-3,3-dífenýlakrýlsýra, 2-etýlhexýlester/októkrýlen (CAS-

nr. 6197-30-4), sem hefur fengið heitið októkrýlen samkvæmt alþjóðlegu nafnakerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara, eru 

sem stendur leyfð sem útblámasíur í snyrtivörur og skráð í færslum 4 og 10, eftir því sem við á, í VI. viðauka við 

reglugerð (EB) nr. 1223/2009. 

2) Á árinu 2019 var kallað eftir gögnum í ljósi athugunarefna sem tengjast mögulegum innkirtlatruflandi eiginleikum 

bensófenóns-3 og októkrýlens þegar þau eru notuð sem útblámasíur í snyrtivörur. Hagsmunaaðilar lögðu fram 

rannsóknaniðurstöður til að sýna fram á öryggi bensófenóns-3 og októkrýlens sem útblámasíur í snyrtivörum. 

Framkvæmdastjórnin óskaði eftir því að vísindanefndin um öryggi neytenda annaðist öryggismat á báðum efnunum með 

hliðsjón af upplýsingum sem lagðar voru fram. 

3) Á grundvelli öryggismatsins og að teknu tilliti til athugunarefna í tengslum við mögulega innkirtlatruflandi eiginleika 

bensófenóns-3 komst vísindanefndin um öryggi neytenda að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá 30.–31. mars 2021 (2) að 

bensófenón-3 sé ekki öruggt fyrir neytendur þegar það er notað sem útblámasía í gildandi hámarkstyrk sem nemur allt 

að 6% í sólvarnarvörur í formi líkamskrems, úða með drifefni (e. sunscreen propellant spray) eða úðadæluvökva. 

4) Vísindanefndin um öryggi neytenda komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að bensófenón-3 sé öruggt fyrir neytendur 

þegar það er notað sem útblámasía í hámarksstyrk sem nemur allt að 6% í andlitskrem, handáburð og varaliti og að 

notkun á bensófenóni-3 í hámarksstyrk sem nemur allt að 0,5% í snyrtivörur til að vernda samsetningu snyrtivaranna sé 

örugg fyrir neytendur. 

5) Vísindanefndin um öryggi neytenda komst einnig að þeirri niðurstöðu að notkun bensófenóns-3 sem útblámasía sé 

örugg fyrir neytendur í styrk sem nemur að hámarki 2,2% í líkamskremum, úða með drifefni og úðudæluvökva ef 

bensófenón-3 er ekki sett í sömu samsetningu í styrk sem nemur 0,5% til að vernda samsetningu snyrtivaranna. Hún 

komst enn fremur að þeirri niðurstöðu að þegar bensófenón-3 er einnig notað í sömu samsetningu í styrk sem nemur 

0,5% ætti styrkur bensófenóns-3, sem er notað sem útblámasía, ekki að fara yfir 1,7% í líkamskremum, úða með drifefni 

og úðudæluvökva. 

6) Að því er varðar efnið októkrýlen komst vísindanefndin um öryggi neytenda að þeirri niðurstöðu í áliti sínu frá  

30.–31. mars 2021 (3), á grundvelli öryggismatsins og að teknu tilliti til athugunarefna í tengslum við mögulega 

innkirtlatruflandi eiginleika efnisins, að októkrýlen sé öruggt sem útblámasía í styrk sem nemur allt að 10% í 

snyrtivörum þegar það er notað eitt og sér. 

  

(*) Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 183, 8.7.2022, bls. 51. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 315/2022 frá 

9. desember 2022 um breytingu á II. viðauka (Tæknilegar reglugerðir, staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn (bíður birtingar). 

(1) Stjtíð. ESB L 342, 22.12.2009, bls. 59. 

(2) Vísindanefndin um öryggi neytenda, „Opinion on Benzophenone-3 (CAS No 131-57-7, EC No 205-031-5)“, bráðabirgðaútgáfa frá  

15. desember 2020, lokaútgáfa frá 30.–31. mars 2021, SCCS/1625/20 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/ 

consumer_safety/docs/sccs_o_247.pdf 

(3) Vísindanefndin um öryggi neytenda, „Opinion on Octocrylene (CAS No 6197-30-4, EC No 228-250-8)“, bráðabirgðaútgáfa frá  

15. janúar 2021, lokaútgáfa frá 30.–31. mars 2021, SCCS/1627/21 https://ec.europa.eu/health/sites/default/files/scientific_committees/ 

consumer_safety/docs/sccs_o_249.pdf 
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7) Vísindanefndin um öryggi neytenda komst einnig að þeirri niðurstöðu að notkun októkrýlens sé örugg við samsetta 

notkun á sólvarnarkremi eða -áburði, sólvörn sem úðadæluvökva, andlitskremi, handáburði og varalit í styrk sem nemur 

allt að 10% en að notkun októkrýlens í styrk sem nemur 10% eða meira í sólvarnarúða með drifefni sé ekki örugg við 

samsetta notkun. Vísindanefndin um öryggi neytenda taldi að notkun októkrýlens í slíkar vörur væri örugg ef styrkur 

þess fer ekki yfir 9% þegar þær eru notaðar ásamt andlitskremi, handáburði eða varalit sem inniheldur 10% októkrýlen. 

8) Í ljósi álita vísindanefndarinnar um öryggi neytenda má draga þá ályktun að hugsanleg áhætta steðji að heilbrigði manna 

vegna notkunar á bensófenóni-3 og októkrýleni sem útblámasíur í snyrtivörur í þeim styrk sem er sem stendur leyfður. 

Því ætti að takmarka notkun á bensófenóni-3 og októkrýleni við þá hámarksstyrkleika sem vísindanefndin um öryggi 

neytenda lagði til. 

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

10) Gefa ætti iðnaðinum hæfilegan frest til að aðlagast nýju kröfunum, þ.m.t. með því að gera nauðsynlegar breytingar á 

efnasamsetningum til að tryggja að einungis snyrtivörur, sem eru í samræmi við nýju kröfurnar, séu settar á markað. 

Einnig ætti að gefa iðnaðinum hæfilegan frest til að taka snyrtivörur, sem eru ekki í samræmi við þessar kröfur, af 

markaði. 

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

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

1. gr. 

Ákvæðum VI. 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 7. júlí 2022. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Ursula VON DER LEYEN 

forseti. 

 _____  
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VIÐAUKI 

Í stað færslna 4 og 10 í VI. viðauka við reglugerð (EB) nr. 1223/2009 kemur eftirfarandi: 

Tilvísunar-

númer 

Auðkenning efna Skilyrði 

Orðalag notkunarskilyrða og 

varnaðarorða 
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 i 

„4 2-hýdroxý-4-

metoxýbensófenón/

oxýbensón (*) 

Benzophenone-3 131-57-7 205-031-5 a) Andlitsvörur, vörur fyrir 

hendur og vörur fyrir 

varir, að undanskildum 

vörum í formi drifefna og 

úðadæluvökva 

b) Vörur fyrir líkamann, 

þ.m.t. vörur í formi 

drifefna og úðadæluvökva 

c) Aðrar vörur 

a) 6% 

b) 2,2% 

c) 0,5% 

Að því er varðar a- og b-lið: 

Ekki meira en 0,5% til að 

vernda efnasamsetningu. 

a) Ef notað við styrk sem 

nemur 0,5% til að vernda 

efnasamsetningu má 

styrkur við notkun sem 

útblámasía ekki fara yfir 

5,5%. 

b) Ef notað við styrk sem 

nemur 0,5% til að vernda 

efnasamsetningu má 

styrkur við notkun sem 

útblámasía ekki fara yfir 

1,7%. 

Að því er varðar a- og  

b-lið: 

Inniheldur bensófenón-3 

(**) 

10 2-sýanó-3,3-

dífenýlakrýlsýra, 2-

etýlhexýlester/októk

rýlen (*) (***) 

Octocrylene 6197-30-4 228-250-8 a) Úðavörur með drifefni 

b) Aðrar vörur 

a) 9% 

b) 10% 

  

(*) Þó er heimilt að setja snyrtivörur sem innihalda þetta efni og uppfylla takmarkanirnar sem settar eru fram í reglugerð (EB) nr. 1223/2009, eins og hún gildir 27. júlí 2022, á markað í Sambandinu til 28. janúar 2023 og 

bjóða þær fram á markaði í Sambandinu til 28. júlí 2023. 

(**) Óþarft ef styrkurinn er 0,5% eða minni eða ef efnið er aðeins notað til að verja vöruna. 

(***) Bensófenóni, sem óhreinindi og/eða niðurbrotsefni októkrýlens, skal haldið við snefilmagn.“ 

 


