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PARANDUSED
Komisjoni 21. septembri 2004. aasta direktiivi 2004/93/EÜ (millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ,
et kohandada selle II ja III lisa tehnika arenguga) parandus
(Euroopa Liidu Teataja L 300, 25. september 2004)
Leheküljel 13 artiklis 2:
asendatakse: “1.
Liikmesriigid rakendavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et alates 3 kuust pärast artikli 3 lõikes 1
toodud õigusja haldusnormide jõustumist ei lasta kosmeetikatooteid, mis ei vasta käesolevale direktiivile,
turule ühendusesiseselt kindlaks määratud tootjate ega importijate poolt.”
järgmisega:

“1.
Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et pärast 3 kuu möödumist artikli 3 lõikes 1
osutatud õigusnormide jõustumisest ei viiks ühenduse tootjad ega ühenduses asuvad importijad turule
käesolevale direktiivile mittevastavaid kosmeetikatooteid.”

Leheküljel 24 viitenumbris 663:
asendatakse: “(2RS,3RS)-3-(2-klorofenüül)-2-(4-fluorofenüül)[1H-1,2,4-triasool-1-üül)metüül]oksiraan (Cas No 106325-080)”
järgmisega:

“(2RS,3RS)-3-(2-klorofenüül)-2-(4-fluorofenüül)[1H-1,2,4-triasool-1-üül)metüül]oksiraan (CASi nr 13385598-8).”

Leheküljel 36 viitenumbris 990:
asendatakse: “4-aminoasobenseen, kui juuksevärvi komponent (CASi nr 60-09-3)”
järgmisega:

“4-aminoasobenseen (CASi nr 60-09-3).”

Leheküljel 39 viitenumbris 1073:
asendatakse: “Klordaan, puhastatud (Cas No 57-74-9)”
järgmisega:

“Klordaan (CASi nr 57-74-9).”

Leheküljel 40 viitenumbris 1107:
asendatakse: “Solvent yellow 14 (Cas No 842-07-9)”
järgmisega:

“C.I Solvent yellow 14 (CASi nr 842-07-9).”

Leheküljel 41 viitenumbris 1127:
asendatakse: “Mineraalvill, välja arvatud see, mis on määratletud mujal selles lisas; [tehisklaas-(silikaat)-kiud mitmesuguseksotstarbeks, mille leelismetalli oksiidi ja leelismuldmetalli oksiidi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO)
sisaldus on suurem kui 18 % (massi järgi)] (EC No 406-230-1)”
järgmisega:

“Mineraalvill, välja arvatud see, mis on määratletud mujal selles lisas; [tehisklaas-(silikaat)-kiud mitmesuguseks
otstarbeks, mille leelismetalli oksiidi ja leelismuldmetalli oksiidi (Na2O + K2O + CaO + MgO + BaO) sisaldus
on suurem kui 18 % (massi järgi)].”

Leheküljel 41 viitenumbris 1128:
asendatakse: “Atsetofenooni, formaldehüüdi, tsükloheksüülamiini, metanooli ja äädikhappe reaktsiooniproduktid”
järgmisega:

“Atsetofenooni, formaldehüüdi, tsükloheksüülamiini, metanooli ja äädikhappe reaktsiooniproduktid’ (EC nr
406-230-1).”
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Leheküljel 41 viitenumbris 1131:
asendatakse: “Trinaatriumbis(7-atseetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenüülaso)-3-sulfonaato-1-naftolaato)kromaat(1-)”
järgmisega:

“Trinaatriumbis(7-atseetamido-2-(4-nitro-2-oksidofenüülaso)-3-sulfonaato-1-naftolaato)kromaat(1-)
400-810-8).”
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Leheküljel 41 viitenumbris 1132:
asendatakse: “4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenooli, 4-allüül-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül) fenoksü-2-hüdroksüpropüül-2-(2,3-epoksüpropüül)fenooli, 4-allüül-6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3epoksüpropüül) fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)fenooli ja 4-allüül-6-(3-(6-(3-(4allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3poksüpropüül)fenoksü)-2hüdroksüpropüül)- 2-(2,3-epoksüpropüül)fenooli segu.”
järgmisega:

“4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenooli, 4-allüül-6-(3-(6-(3-(6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3-epoksüpropüül) fenoksü-2-hüdroksüpropüül-2-(2,3-epoksüpropüül)fenooli, 4-allüül-6-(3-(4-allüül-2,6-bis(2,3epoksüpropüül) fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-2-(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)fenooli ja 4-allüül-6-(3-(6-(3-(4allüül-2,6-bis(2,3-epoksüpropüül)fenoksü)-2-hüdroksüpropüül)-4-allüül-2-(2,3poksüpropüül)fenoksü)-2hüdroksüpropüül)- 2-(2,3-epoksüpropüül)fenooli segu (EC nr 417-470-1)”.

