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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2007/1/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 29ης Ιανουαρίου 2007
για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με
σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙ στην τεχνική πρόοδο
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(5)

Αφού, έως τις 31 Ιουλίου 2006, δεν υποβλήθηκαν στην
ΕΕΚΠ περαιτέρω επιστημονικά στοιχεία για την αξιολόγηση
του N,N′-δις(δεκαεξυλο)-N,N′-δις(2-υδροξυαιθυλο)-προπανοδιαμιδίου, η εν λόγω ουσία πρέπει να περιληφθεί στο
παράρτημα II.

(6)

Επομένως, η οδηγία 76/768/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(7)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα καλλυντικά προϊόντα,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976,
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,
Κατόπιν διαβούλευσης με την επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σε συνέχεια των γνωμών που εξέδωσε η ΕΕΚΠ με βάση τις
επιστημονικές μελέτες, η Επιτροπή, από κοινού με τα κράτη
μέλη και τους ενδιαφερομένους, συμφώνησε σε μια συνολική
στρατηγική για τη ρύθμιση των ουσιών που περιέχονται σε
βαφές μαλλιών, σύμφωνα με την οποία απαιτείται από τη
βιομηχανία η υποβολή προς αξιολόγηση από την ΕΕΚΠ
φακέλων με επιστημονικά στοιχεία για τις ουσίες των
βαφών μαλλιών.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα
με το κείμενο του παραρτήματος της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2
(2)

Οι ουσίες για τις οποίες δεν εκφράστηκε σαφές ενδιαφέρον
κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβούλευσης, όσον αφορά
την υπεράσπιση της χρήσης τους σε βαφές μαλλιών, και για
τις οποίες δεν υποβλήθηκαν επικαιροποιημένοι φάκελοι για
την επαρκή αξιολόγηση του κινδύνου, πρέπει να περιληφθούν στο παράρτημα II.

Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι από τις 21 Φεβρουαρίου 2008 τα
καλλυντικά προϊόντα που δεν συμμορφώνονται με την παρούσα
οδηγία δεν πωλούνται ούτε διατίθενται στον τελικό καταναλωτή.

Άρθρο 3

(3)

Η ουσία 4-αμινο-3-φθοροφαινόλη θεωρείτο έως σήμερα ότι
καλύπτεται από τη γενική εγγραφή, αριθμός αναφοράς 22,
σχετικά με την ανιλίνη, τα άλατα και τα αλογονωμένα και
σουλφονωμένα παράγωγά της. Ωστόσο, επειδή πλέον είναι
πρόδηλο ότι η 4-αμινο-3-φθοροφαινόλη ανήκει σε αυτή την
οικογένεια των ανιλινών, πρέπει να εισαχθεί ειδική εγγραφή
για την εν λόγω ουσία στο παράρτημα ΙΙ.

1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 21 Αυγούστου 2007. Κοινοποιούν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν
λόγω διατάξεων και υποβάλλουν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν
λόγω διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.

(4)

Για λόγους σαφήνειας, η ουσία epoxiconazole πρέπει να
μεταφερθεί από το χωριστό αριθμό αναφοράς 1182 στον
αριθμό αναφοράς 663, στο παράρτημα II της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ.

Εφαρμόζουν τις εν λόγω διατάξεις από τις 21 Νοεμβρίου 2007.

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2006/78/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 271 της
30.9.2006, σ. 56).

Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις εν λόγω διατάξεις, αυτές περιέχουν παραπομπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από την
παραπομπή αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της
παραπομπής αποφασίζεται από τα κράτη μέλη.
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2.
Τα κράτη μέλη κοινοποιούν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις
οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.
Βρυξέλλες, 29 Ιανουαρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
α) Προστίθενται οι ακόλουθοι αριθμοί αναφοράς 1234 έως 1243:
Αριθ.
αναφοράς

Χημική ονομασία/Ονομασία INCI

Αριθ. CAS

«1234

PEG-3,2′,2′-δι-p-φαινυλενοδιαμίνη

144644-13-3

1235

6-νιτρο-o-τολουιδίνη

570-24-1

1236

HC Yellow αριθ. 11

73388-54-2

1237

HC Orange αριθ. 3

81612-54-6

1238

HC Green αριθ. 1

52136-25-1

1239

HC Red αριθ. 8 και τα άλατά του

97404-14-3,
13556-29-1

1240

Τετραϋδρο-6-νιτρο-κινοξαλίνη και τα άλατά της

158006-54-3,
41959-35-7

1241

Disperse Red 15, εκτός ως πρόσμειξη στο Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-αμινο-3-φθοροφαινόλη

399-95-1

1243

N,N′-δις(δεκαεξυλο)-N,N′-δις(2-υδροξυαιθυλο)-προπανοδιαμίδιο

149591-38-8»

Bishydroxyethyl Biscetyl Malonamide

β) Η εγγραφή με αριθμό αναφοράς 1182 διαγράφεται.
γ) Ο αριθμός αναφοράς 663 αντικαθίσταται από το ακόλουθο: «(2RS,3RS)-3-(2-χλωροφαινυλο)-2-(4-φθοροφαινυλο)-[1H1,2,4-τριαζολ-1-υλο)μεθυλ]οξιράνιο· epoxiconazole (αριθ. CAS 133855-98-8)».

