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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2007/1/CE A COMISIEI
din 29 ianuarie 2007
de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului privind produsele cosmetice, în scopul adaptării
anexei II la progresul tehnic
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(5)

Deoarece CSPC nu a primit date științifice suplimentare
înainte de 31 iulie 2006 pentru evaluarea substanței
N,N′-dihexadecil-N,N′-bis(2-hidroxietil)propandiamidă,
aceasta trebuie inclusă în anexa II.

(6)

Prin urmare, este necesară modificarea corespunzătoare a
Directivei 76/768/CEE.

(7)

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse
cosmetice,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie
1976 privind apropierea legislației statelor membre cu privire la
produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru produse de
consum (CSPC),

întrucât:

(1)

(2)

(3)

(4)

În urma avizelor CSPC, formulate pe baza studiilor științifice, Comisia, statele membre și părțile interesate au
convenit asupra unei strategii globale de reglementare a
substanțelor conținute în vopsele de păr, în conformitate
cu care acest sector de activitate trebuie să prezinte
documente cu date științifice privind substanțele
conținute în vopselele de păr pentru a fi evaluate de
CSPC.

Substanțele pentru care nu a fost manifestat un interes
explicit în vederea utilizării lor în compoziția vopselelor
de păr în cursul consultării publice și pentru care nu s-a
prezentat niciun dosar actualizat de securitate pentru a
permite o evaluare adecvată a riscurilor trebuie incluse în
anexa II.

Până în prezent, s-a considerat că substanța 4-amino-3fluorofenol este înscrisă la intrarea generală cu numărul
curent 22, privind anilina, sărurile și derivații săi halogenați și sulfonați. Cu toate acestea, deoarece nu este
evident că substanța 4-amino-3-fluorofenol aparține
familiei anilinei, trebuie inclusă o intrare specifică
pentru această substanță în anexa II.

Din motive de claritate, substanța epoxiconazol trebuie
mutată de la numărul curent distinct 1182 la numărul
curent 663 în anexa II la Directiva 76/768/CEE.

(1) JO L 262, 27.9.1976, p. 169. Directivă, astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Directiva 2006/78/CE a Comisiei (JO L 271,
30.9.2006, p. 56).

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Anexa II la Directiva 76/768/CEE se modifică în conformitate
cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2
Statele membre se asigură că, începând cu 21 februarie 2008,
produsele cosmetice care nu se conformează dispozițiilor
prezentei directive nu vor fi vândute sau cedate consumatorului
final.

Articolul 3
(1)
Statele membre adoptă și publică, până la 21 august
2007 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative
necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele
membre comunică neîntârziat Comisiei textele acestor dispoziții,
precum și un tabel de corespondență între aceste dispoziții și
prezenta directivă.

Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu 21
noiembrie 2007.

În cazul în care statele membre adoptă aceste dispoziții, ele
cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o
asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre
stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.
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(2)
Comisiei îi sunt comunicate de statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care
le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
Articolul 4
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Articolul 5
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 29 ianuarie 2007.
Pentru Comisie
Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte
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ANEXĂ
Anexa II la Directiva 76/768/CEE se modifică după cum urmează:
1. Se adaugă următoarele numere curente de la 1234 la 1243:

Nr. crt.

Denumirea chimică/denumirea INCI

Nr. CAS

„1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenilendiamină

1235

6-Nitro-o-toluidină

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 și sărurile sale

97404-14-3,
13556-29-1

1240

Tetrahidro-6-nitrochinoxalin și sărurile sale

158006-54-3,
41959-35-7

1241

Disperse Red 15, cu excepția cazului în care este impuritate în Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorofenol

399-95-1

1243

N,N′-dihexadecil-N,N′-bis(2-hidroxietil)propandiamidă

144644-13-3

149591-38-8“

Bishidroxietil Biscetil Malonamidă

2. Se elimină intrarea de la numărul curent 1182.
3. Numărul curent 663 se înlocuiește cu următoarele: „(2RS,3RS)-3-(2-Clorofenil)-2-(4-fluorofenil)-[1H-1,2,4-triazol-1yl)metil]oxiran; epoxiconazol (nr. CAS 133855-98-8)“.

