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DIREKTYVOS
KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/1/EB
2007 m. sausio 29 d.
iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II
priedą su technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(5)

Kadangi iki 2006 m. liepos 31 d. KGMK negavo jokių
naujų mokslinių duomenų dėl N,N′-diheksadecil-N,N′bis(2-hidroksietil)-propandiamido vertinimo, šią medžiagą
reikėtų įtraukti į II priedą.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą
76/768/EEB.

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą
76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Kosmetikos gaminių moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

(2)

Gavusi moksliniais tyrimais pagrįstą KGMK nuomonę,
Komisija su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis
šalimis susitarė dėl bendrosios plaukų dažų reglamentavimo strategijos, pagal kurią pramonės atstovai buvo
įpareigoti pateikti mokslinius duomenis apie plaukų
dažų medžiagas, kurias įvertins KGMK.

Medžiagos, dėl kurių naudojimo plaukų dažuose per
viešąsias konsultacijas nebuvo pareikšta aiškaus susidomėjimo ir apie kurias nebuvo pateikta naujų saugaus
naudojimo duomenų, kurių pagrindu būtų galima atlikti
tinkamą rizikos vertinimą, turėtų būti įtrauktos į II
priedą.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 76/768/EEB II priedas iš dalies keičiamas pagal šios
direktyvos priedą.

2 straipsnis
Valstybės narės užtikrina, kad nuo 2008 m. vasario 21 d. šios
direktyvos nuostatų neatitinkantys kosmetikos gaminiai nebūtų
parduodami ar perduodami galutiniam vartotojui.

3 straipsnis
(3)

Iki šiol manyta, kad 4-amino-3-fluorofenolio medžiagą
apima bendras įrašas, skirtas anilinui, jo druskoms ir jo
halogenintiems bei sulfonintiems dariniams (22 nuorodų
numeris). Vis dėlto, kadangi nėra aišku, kad 4-amino-3fluorofenolis priklauso anilino junginiams, į II priedą
reikėtų įtraukti specialų šiai medžiagai skirtą įrašą.

1.
Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės
aktus, kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2007 m. rugpjūčio
21 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

(4)

Aiškumo sumetimais iš Direktyvos 76/768/EEB II priedo
1182 atskiro nuorodos numerio į 663 nuorodos numerį
reikėtų perkelti epoksinazolį.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2007 m. lapkričio 21 d.

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos direktyva 2006/78/EB (OL L 271, 2006 9 30,
p. 56).

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
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2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės
teisės nuostatų tekstus.
4 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
5 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2007 m. sausio 29 d.
Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas
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PRIEDAS
Direktyvos 76/768/EEB II priedas iš dalies keičiamas taip:
1) įrašomi nuorodų 1234–1243 numeriai:

Nuor. Nr.

Cheminis pavadinimas (INCI pavadinimas)

CAS Nr.

„1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenilendiaminas

1235

6-nitro-o-toluidinas

1236

HC geltonasis Nr. 11

73388-54-2

1237

HC oranžinis Nr. 3

81612-54-6

1238

HC žaliasis Nr. 1

52136-25-1

1239

HC raudonasis Nr. 8 ir jo druskos

97404-14-3,
13556-29-1

1240

Tetrahidro-6-nitrochinoksalinas ir jo druskos

158006-54-3,
41959-35-7

1241

Dispersinis raudonasis 15, išskyrus kaip Dispersinio violetinio 1 priemaišą

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorofenolis

399-95-1

1243

N,N′-diheksadecil-N,N′-bis(2-hidroksietil)-propandiamidas

144644-13-3
570-24-1

149591-38-8“

Bishidroksietilo biscetilo malondiaminas

2) 1182 nuorodos numerio įrašas išbraukiamas;
3) 663 nuorodos numeris pakeičiamas šiuo tekstu: „(2 RS, 3 RS)-3-(2-chlorfenil)-2-(4-fluorfenil)-[1H-1,2,4-triazol-1il)metil]oksiranas; epoksikonazolis (CAS Nr. 133855-98-8)“.

