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SMĚRNICE
SMĚRNICE KOMISE 2007/1/ES
ze dne 29. ledna 2007,
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem
přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku
(Text s významem pro EHP)
(5)

Vzhledem k tomu, že Vědeckému výboru pro spotřební
zboží nebyly do dne 31. července 2006 předloženy
žádné další vědecké údaje k vyhodnocení látky N,N′bis(2-hydroxyethyl)-N,N′-bis(hexadecyl)-propandiamid,
měla by být tato látka uvedena v příloze II.

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2
uvedené směrnice,

(6)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna.

po konzultaci s Vědeckým výborem pro spotřební zboží,

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

vzhledem k těmto důvodům:
PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:
(1)

V návaznosti na stanoviska Vědeckého výboru pro
spotřební zboží vydaná na základě vědeckých studií se
Komise společně s členskými státy a zúčastněnými stranami dohodla na celkové strategii regulace látek používaných v barvách na vlasy, podle níž měly průmyslové
subjekty předkládat podklady s vědeckými údaji ohledně
látek používaných v barvách na vlasy, aby je mohl
Vědecký výbor pro spotřební zboží vyhodnotit.

Článek 1
Příloha II směrnice 76/768/EHS se mění v souladu s přílohou
této směrnice.

Článek 2
(2)

Látky, o které nebyl během veřejné konzultace týkající se
jejich používání v barvách na vlasy projeven výslovný
zájem a pro které nebyly předloženy aktualizované
údaje o jejich bezpečnosti umožňující přiměřené vyhodnocení rizika, by měly být doplněny do přílohy II.

Členské státy zajistí, aby s účinností ode dne 21. února 2008
nebyly kosmetické prostředky, které nejsou v souladu s touto
směrnicí, prodávány nebo nabízeny k použití konečnému
spotřebiteli.

(3)

Dosud se mělo za to, že látka 4-amino-3-fluorfenol spadá
pod číslo odkazu 22 „Anilin, jeho soli a jeho halogenované a sulfonované deriváty“. Jelikož však není zřejmé,
zda 4-amino-3-fluorfenol do této skupiny anilinů
skutečně patří, měla by být v příloze II pro tuto látku
doplněna samostatná položka.

Článek 3

(4)

(1)

V zájmu vyjasnění by látka epoxikonazol měla být přesunuta ze samostatné položky pod referenčním číslem
1182 do položky pod referenčním číslem 663
v příloze II směrnice 76/768/EHS.
Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Komise 2006/78/ES (Úř. věst. L 271, 30.9.2006, s. 56).

1.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 21. srpna
2007. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění a srovnávací tabulku
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Budou tyto předpisy používat od 21. listopadu 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
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2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou
v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 4
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 5
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. ledna 2007.
Za Komisi
Günter VERHEUGEN

místopředseda
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PŘÍLOHA
Směrnice 76/768/EHS se mění takto:
1. Příloha II se mění takto:
a) Doplňují se tato čísla odkazu 1234 až 1243:
Číslo
odkazu

Chemický název/INCI název

Číslo CAS

„1234

2,2′-[ethylenbis(oxyethylenoxy)]bis(1,4-fenylendiamin)
PEG-3 2,2′-DI-P-PHENYLENEDIAMINE

1235

2-methyl-6-nitroanilin
6-NITRO-o-TOLUIDINE

1236

HC žluť č. 11
HC YELLOW NO.11

73388-54-2

1237

HC oranž č. 3
HC ORANGE NO.3

81612-54-6

1238

HC zeleň č. 1
HC GREEN NO.1

52136-25-1

1239

HC červeň č. 8 a její soli
HC RED NO.8 a její soli

97404-14-3,
13556-29-1

1240

6-nitro-1.2.3.4-tetrahydrochinoxalin a jeho soli

158006-54-3,
41959-35-7

1241

Disperzní červeň 15, kromě případů, kdy je v Disperzní violeti 1 přítomna jako
nečistota

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorfenol

399-95-1

1243

N,N′-bis(2-hydroxyethyl)-N,N′-bis(hexadecyl)-propandiamid

144644-13-3

570-24-1

149591-38-8“

bis-hydroxyethyl bis-cetyl malonamide

b) Položka s číslem odkazu 1182 se zrušuje.
c) Číslo odkazu 663 se nahrazuje tímto: „(22RS,33RS)-3-(2-chlorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)methyl]oxiran; epoxikonazol (CAS č. 133855-98-8)“.

