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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2007/1/EK IRÁNYELVE
(2007. január 29.)
a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv II. mellékletének a műszaki fejlődéshez
történő hozzáigazítása céljából való módosításáról
(EGT vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(5)

Mivel az N,N′-dihexadecil-N,N′-bisz(2-hidroxietil)propándiamid értékelésére vonatkozóan az SCCP-hez 2006.
július 31-ig nem nyújtottak be újabb tudományos
adatokat, ennek az anyagnak a II. mellékletben kell szerepelnie.

(6)

A 76/768/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani
kell.

(7)

Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések
összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó
Bizottságának véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,
a fogyasztási cikkek tudományos bizottságával (SCCP) folytatott
konzultációt követően,
mivel:

(1)

(2)

(3)

(4)

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

Az SCCP tudományos kutatások alapján kiadott véleményét követően a Bizottság a tagállamokkal és az érdekeltekkel együttműködve megegyezett a hajfestékek szabályozására irányuló átfogó stratégiáról, amely szerint az
ipar köteles benyújtani a hajfestékek összetevőire vonatkozó tudományos adatokat tartalmazó adatlapokat az
SCCP-nek, annak érdekében, hogy azokat értékelhesse.
Azoknak az anyagoknak, amelyek hajfestékekben történő
alkalmazására vonatkozóan a nyilvános konzultáció
során nem nyilvánítottak határozott érdeklődést, és
amelyekre vonatkozóan nem nyújtottak be naprakésszé
tett biztonsági adatlapot a megfelelő kockázatértékelés
elvégzésére, a II. mellékletben kell szerepelniük.
Mostanáig úgy vélték, hogy a 4-amino-3-fluor-fenolra az
általános bejegyzésben az anilinról, sóiról, halogenizált és
szulfonált származékairól szóló 22. hivatkozási szám
vonatkozik. Miután azonban nem egyértelmű, hogy a
4-amino-3-fluor-fenol a fenti anilin-családhoz tartozik,
az említett anyagra nézve külön bejegyzés szükséges a
II. mellékletben.
Az egyértelműség érdekében az epoxikonazol nevű
anyagot az 1182. külön hivatkozási szám alól a
76/768/EGK irányelv II. mellékletének 663. hivatkozási
száma alá kell sorolni.

(1) HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2006/78/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 271., 2006.9.30., 56. o.) módosított irányelv.

1. cikk
A 76/768/EGK irányelv II. melléklete ezen irányelv mellékletével
összhangban módosul.

2. cikk
A tagállamok biztosítják, hogy 2008. február 21-től kezdődően
azok a kozmetikai termékek, amelyek nem felelnek meg ennek
az irányelvnek, nem kerülnek értékesítésre vagy bármely más
módon a végső felhasználóhoz.

3. cikk
(1)
A tagállamok legkésőbb 2007. augusztus 21-ig elfogadják
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. A tagállamok haladéktalanul továbbítják
a Bizottsághoz e rendelkezések szövegét, valamint az említett
rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot.

A tagállamok ezeket a rendelkezéseket 2007. november 21-től
alkalmazzák.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás
módját a tagállamok döntik el.
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(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az
irányelv által érintett területen fogadnak el.
4. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való közzétételét követő huszadik napon lép hatályba.
5. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. január 29-én.
a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN
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MELLÉKLET
A 76/768/EGK irányelv II. melléklete az alábbiaknak megfelelően módosul:
1. A következő hivatkozási számokkal 1234–1243 egészül ki:

Hivatkozási
szám

Kémiai név/INCI név

CAS-szám

„1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenilén-diamin

1235

6-nitro-o-toluidin

570-24-1

1236

HC Yellow no. 11

73388-54-2

1237

HC Orange no. 3

81612-54-6

1238

HC Green no. 1

52136-25-1

1239

HC Red no. 8 és sói

97404-14-3,
13556-29-1

1240

Tetrahidro-6-nitrokinoxalin és sói

158006-54-3,
41959-35-7

1241

Disperse Red 15, kivéve mint szennyeződés a Disperse Violet 1-ben

116-85-8

1242

4-amino-3-fluor-fenol

399-95-1

1243

N,N′-dihexadecil-N,N′-bisz(2-hidroxietil)propándiamid

144644-13-3

149591-38-8”

Bisz-hidroxi-etil-bisz-hexil-decil-malonamid

2. Az 1182-es hivatkozási szám alatti bejegyzést törölni kell.
3. A 663. hivatkozási szám helyébe a következő lép: „(2RS,3RS)-3-(2-Klór-fenil)-2-(4-fluor-fenil)-[1H-1,2,4-triazol-1il)metil]oxirán, epoxikonazol (CAS-szám 133855-98-8)”.

