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DIREKTIIVID
KOMISJONI DIREKTIIV 2007/1/EÜ,
29. jaanuar 2007,
millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades
nimetatud direktiivi II lisa tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)

TKTK-le enne 31. juulit 2006 mingeid täiendavaid
teaduslikke andmeid, tuleks kõnealune aine kanda II
lisasse.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi
76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 8
lõiget 2,

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas
kosmeetikatoodete alalise komitee arvamusega,

olles konsulteerinud tarbekaupade teaduskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Pärast TKTK teadusuuringutel põhineva arvamusega
tutvumist leppis komisjon liikmesriikide ja huvirühmadega kokku juuksevärvide koostisainete reguleerimise
üldstrateegia osas, mille kohaselt peavad tootjad esitama
teaduslikud andmed juuksevärvide koostisainete kohta
TKTK-le hindamiseks.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 76/768/EMÜ II lisa muudetakse vastavalt käesoleva
direktiivi lisale.

Artikkel 2
(2)

Sellised ained, mille juuksevärvides kasutamise suhtes
avalike arutelude käigus selgelt pooldavat seisukohta ei
ilmnenud ning mille ohutuse kohta ei esitatud ajakohastatud andmeid, mis võimaldaksid nõuetekohase riskianalüüsi läbiviimist, tuleks kanda II lisasse.

(3)

Seni peeti 4-amino-3-fluorofenooli kuuluvaks viitenumbri
22 üldise kande alla, mis hõlmab aniliini, selle soolasid
ning halogeenitud ja sulfoonitud derivaate. Kuna ei ole
siiski selge, et 4-amino-3-fluorofenool kuulub aniliini
derivaatide hulka, tuleks II lisasse kõnealuse aine kohta
lisada eraldi kirje.

1.
Hiljemalt 21. augustiks 2007 võtavad liikmesriigid vastu ja
avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja
haldusnormid. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli
viivitamata komisjonile.

Selguse huvides tuleks epoksikonasool viia direktiivi
76/768/EMÜ II lisa eraldi viitenumbri 1182 alt viitenumbri 663 alla.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 21. novembrist
2007.

(4)

(5)

Kuna N,N′-diheksadetsüül-N,N′-bis(2-hüdroksüetüül)propaandiamiidi kohta hinnangu saamiseks ei esitatud

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud
komisjoni direktiiviga 2006/78/EÜ (ELT L 271, 30.9.2006, lk 56).

Liikmesriigid tagavad, et alates 21. veebruarist 2008 ei müüda
ega tarnita lõpptarbijale kosmeetikatooteid, mis ei vasta käesoleva direktiivi nõuetele.

Artikkel 3

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral
nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi
näevad ette liikmesriigid.
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2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastu võetud tähtsamate siseriiklike õigusnormide teksti.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 5
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. jaanuar 2007
Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN
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LISA
Direktiivi 76/768/EMÜ II lisa muudetakse järgmiselt.
1) Lisatakse järgmised viitenumbrid 1234 ja 1243:

Viitenumber

Keemiline nimetus/INCI nimetus

CASi nr

“1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenüleendiamiin

1235

6-nitro-o-toluidiin

570-24-1

1236

HC Yellow nr 11

73388-54-2

1237

HC Orange nr 3

81612-54-6

1238

HC Green nr 1

52136-25-1

1239

HC Red nr 8 ja selle soolad

97404-14-3,
13556-29-1

1240

tetrahüdro-6-nitro-kinoksaliin ja selle soolad

158006-54-3,
41959-35-7

1241

Disperse Red 15, v.a juhul, kui see on võõrlisand juuksevärvis Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorofenool

399-95-1

1243

N,N′-diheksadetsüül-N,N′-bis(2-hüdroksüetüül)propaandiamiid
Bishüdroksüetüülbistsetüülmaloonamiid

144644-13-3

149591-38-8”

2) Viitenumbri 1182 all olev kirje jäetakse välja.
3) Viitenumber 663 asendatakse järgmisega: “(2RS,3RS)-3-(2-klorofenüül)-2-(4-fluorofenüül)-[1H-1,2,4-triasool-1-üül)metüül]oksiraan; epoksikonasool (CAS nr 133855-98-8)”.

