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VII. VIÐAUKI
MERKING OG UPPLÝSINGASKJAL UM INNIHALDSEFNI

A. Merkingar er varða innihald
Eftirfarandi ákvæði gilda um merkingu á umbúðum þvotta- og hreinsiefna sem eru seld almenningi.
Eftirfarandi þyngdarhlutföll:
— minna en 5%,
— 5% eða meira, þó minna en 15%,
— 15% eða meira, þó minna en 30%,
— 30% og meira,
skulu notuð til að tilgreina innihald efnisþáttanna, sem taldir eru upp hér á eftir, ef þeim er bætt við í styrk sem er yfir
0,2% miðað við þyngd:
— fosföt,
— fosfónöt,
— mínushlaðin, yfirborðsvirk efni,
— plúshlaðin, yfirborðsvirk efni,
— tvíhegða, yfirborðsvirk efni,
— ójónuð, yfirborðsvirk efni,
— bleikiefni, að stofni til úr súrefni,
— bleikiefni, að stofni til úr klór,
— EDTA (etýlendíamíntetraasetat) og sölt þess,
— nítríltríediksýra (NTA) og sölt hennar,
— fenól og halógenuð fenól,
— paradíklórbensen,
— arómatísk vetniskolefni,
— alifatísk vetniskolefni,
— halógenuð vetniskolefni,
— sápa,
— seólít,
— fjölkarboxýlöt.

Ef efnum úr eftirfarandi flokkum efnisþátta er bætt við skal telja þau upp án tillits til styrks þeirra:
— ensím,
— sótthreinsiefni,
— ljósvirk bleikiefni,
— ilmefni.

Ef rotvarnarefnum er bætt við skal telja þau upp, án tillits til styrks þeirra, og nota, eftir því sem kostur er, almenna
flokkunarkerfið skv. 8. gr. tilskipunar ráðsins 76/768/EBE frá 27. júlí 1976 um samræmingu laga aðildarríkjanna um
snyrtivörur 1).

Ef ofnæmisvaldandi lyktarefnum er bætt við í styrk sem er umfram 0,01% miðað við þyngd og þau eru á skrá yfir efni í
1. hluta III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE, eins og henni var breytt með tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins
2003/15/EB 2) þar sem bætt var við ofnæmisvaldandi innihaldsefnum lyktarefna af skránni sem vísindanefndin um
snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli (SCCNFP) birti í áliti sínu SCCNFP/0017/98, skal skrá þessi efni
samkvæmt flokkunarkerfi þeirrar tilskipunar og gildir það um öll önnur ofnæmisvaldandi lyktarefni sem síðar verður
bætt við í 1. hluta III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE þegar hún verður aðlöguð að tækniframförum.

Ef vísindanefndin um snyrtivörur og aðrar neytendavörur en matvæli setur síðar áhættutengd styrkleikamörk fyrir hvern
lyktarofnæmisvald um sig skal framkvæmdastjórnin leggja til að þau verði samþykkt, í samræmi við 2. mgr. 12. gr., í
staðinn fyrir styrkleikamörkin 0,01% sem um getur hér að framan.

Gefa skal upp vefsetur á umbúðum þaðan sem hægt er að nálgast skrá yfir innihaldsefnin sem um getur í D-lið
VII. viðauka.

Þegar um er að ræða þvotta- og hreinsiefni, sem nota á í atvinnustarfsemi og stofnunum en almenningur hefur ekki
aðgang að, þarf ekki að uppfylla framangreindar kröfur ef jafngildar upplýsingar eru gefnar með
tækniupplýsingaskjölum, öryggisblöðum eða á sambærilegan og viðeigandi hátt.

B. Merkingar er varða skammastærðir
Eftirfarandi ákvæði gilda um merkingu á umbúðum þvotta- og hreinsiefna sem eru seld almenningi eins og mælt er fyrir

1)
Stjtíð. EB L 262, 27.9.1976, bls. 169. Tilskipuninni var síðast breytt með tilskipun framkvæmdastjórnarinnar 2005/80/EB (Stjtíð.

ESB L 303, 22.11.2005, bls. 32).
2)

Stjtíð. ESB L 66, 11.3.2003, bls. 26.



um í 4. mgr. 11. gr. Eftirfarandi upplýsingar skulu koma fram á umbúðum þvotta- og hreinsiefna, sem seld eru
almenningi og sem nota á sem tauþvottaefni:
— ráðlagt magn og/eða leiðbeiningar um skammta, gefið upp í millilítrum eða grömmum, miðað við staðlaðan þvott í
þvottavél, fyrir vatnshörkuflokkana mjúkt vatn, meðalhart vatn og hart vatn og eina eða tvær þvottalotur,
— þegar um er að ræða þvottaefni fyrir mjög óhreinan þvott skal tilgreina hversu marga staðalþvotta með ,,miðlungi
óhreinum― þvotti og, þegar um er að ræða þvottaefni fyrir fínþvott, hversu marga staðalþvotta með „lítið óhreinum―
þvotti er hægt að þvo í þvottavél með innihaldi pakkans í meðalhörðu vatni sem samsvarar 2,5 millimólum
CaCO3/l,
— tilgreina skal rúmtak skammtamáls, ef það fylgir með, í millilítrum eða grömmum og merkja við
þvottaefnisskammtinn sem hæfir fyrir staðalþvott í þvottavél fyrir vatnshörkuflokkana mjúkt vatn, meðalhart vatn og
hart vatn.

Staðalþvottur í þvottavél er 4,5 kg af þurrum þvotti þegar um er að ræða þvottaefni fyrir mjög óhreinan þvott og 2,5 kg
af þurrum þvotti þegar um er að ræða þvottaefni fyrir lítið óhreinan þvott eins og í skilgreiningum samkvæmt ákvörðun
framkvæmdastjórnarinnar 1999/476/EB frá 10. júní 1999 um vistfræðilegar viðmiðanir er veita á umhverfismerki
Bandalagsins fyrir þvottaefni 3). Líta ber á þvottaefni sem þvottaefni fyrir mjög óhreinan þvott nema framleiðandi
staðhæfi að það sé sérstaklega „milt― þ.e. fyrir þvott við lágt hitastig, viðkvæmar trefjar og viðkvæma liti.

C. Upplýsingaskjal um innihaldsefni
Eftirfarandi ákvæði gilda um upptalningu innihaldsefna í upplýsingaskjalinu sem um getur í 3. mgr. 9. gr.
Í upplýsingaskjalinu skal tilgreina heiti þvotta- og hreinsiefnisins og framleiðandans.
Öll innihaldsefnin skulu tilgreind í lækkandi röð eftir þyngd og skipt í undirflokka miðað við eftirfarandi
þyngdarhlutföll:
— 10% eða meira,
— 1% eða meira, þó minna en 10%,
— 0,1% eða meira, þó minna en 1%,
— minna en 0,1%.

Óhreinindi teljast ekki innihaldsefni.

„Innihaldsefni―: íðefni, tilbúið eða af lífrænum uppruna, sem er af ásetningi hluti af samsetningu þvotta- eða hreinsiefnis.
Að því er varðar þennan viðauka skal ilmefni, ilmkjarnaolía eða litarefni teljast vera sérstakt innihaldsefni og ekki skal
tilgreina neitt af efnunum sem þau innihalda, að undanskildum þeim ofnæmisvaldandi lyktarefnum sem eru sett fram í
efnaskránni í 1. hluta III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE, ef heildarstyrkur ofnæmisvaldandi lyktarefnisins í þvottaeða
hreinsiefninu fer yfir mörkin sem um getur í A-lið.

Gefa skal upp almennt efnaheiti eða IUPAC-heiti 4) og, ef það er til, INCI-heiti 5), CAS-númer og heiti samkvæmt
Evrópsku lyfjaskránni fyrir hvert innihaldsefni.

D. Birting skrár yfir innihaldsefni
Framleiðendur skulu hafa framangreint upplýsingaskjal um innihaldsefni tiltækt á vefsíðu, þó :
— er upplýsinga um þyngdarhlutföll ekki krafist
— er CAS-númera ekki krafist
— skal gefa upp heiti innihaldsefna í INCI-flokkunarkerfinu eða, ef það er ekki tiltækt, heiti samkvæmt evrópsku
lyfjaskránni. Ef hvorugt heitið er tiltækt skal nota almenna efnaheitið eða IUPAC-heiti í staðinn. Nota skal orðin
„parfum― fyrir ilmefni og „colorant― fyrir litarefni. Ilmefni, ilmkjarnaolía eða litarefni skal teljast vera sérstakt
innihaldsefni og ekki skal tilgreina neitt af efnunum sem þau innihalda, að undanskildum þeim ofnæmisvaldandi
lyktarefnum sem eru sett fram í efnaskránni í 1. hluta III. viðauka við tilskipun 76/768/EBE, ef heildarstyrkur
ofnæmisvaldandi anganefnisins í þvotta- eða hreinsiefninu fer yfir mörkin sem um getur í A-lið.

Aðgangur að vefsíðunni skal ekki vera háður neinum takmörkunum eða skilyrðum og efni vefsíðunnar skal uppfært
reglulega. Á vefsíðunni skal vera krækja á lyfjavefsíðu framkvæmdastjórnarinnar eða aðra heppilega vefsíðu þar sem
hægt er að nálgast samanburðartöflu á milli INCI-heita, heita evrópsku lyfjaskrárinnar og CAS-númera.
Þessi kvöð gildir hvorki fyrir þvotta- og hreinsiefni, sem eru ætluð fyrir atvinnustarfsemi eða stofnanir, né fyrir
yfirborðsvirk efni, sem eru ætluð í þvotta- og hreinsiefni fyrir atvinnustarfsemi eða stofnanir, ef tækniupplýsingaskjal
eða öryggisblað er fyrir hendi.

3)
Stjtíð. EB L 187, 20.7.1999, bls. 52. Ákvörðuninni var síðast breytt með ákvörðun 2003/200/EB (Stjtíð. ESB L 76, 22.3.2003,

bls. 25).
4)

Alþjóðasamtök um hreina og hagnýta efnafræði.
5)

Alþjóðlegt flokkunarkerfi fyrir innihaldsefni snyrtivara.


