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DIREKTIIVIT
KOMISSION DIREKTIIVI 2008/42/EY,
annettu 3 päivänä huhtikuuta 2008,
kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteiden II
ja III mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

neita koskevan luettelon hyväksymisestä 23 päivänä helmikuuta
1999
tehdyllä
komission
päätöksellä
1999/217/EY (3).

EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
(4)

Tiedekomitean lausuntojen perusteella on tarpeen muuttaa rajoituksia, jotka koskevat sellaisia nyt yksilöityjä aineita, jotka jo luetellaan direktiivin 76/768/EY liitteessä
III viitenumeroilla 45, 72, 73, 88 ja 89. Lisäksi on tarpeen sisällyttää kyseiseen liitteeseen ne nyt yksilöidyt aineet, joita siinä ei vielä mainita rajoituksineen, samoin
kuin johdonmukaisuuden nimissä ne samaan ryhmään
kuuluvat aineet, jotka mainitaan kosmeettisissa valmisteissa käytettyjen ainesosien luettelosta ja yhteisestä nimikkeistöstä 8 päivänä toukokuuta tehdyssä komission
päätöksessä 96/335/EY (4).

(5)

Koska bentsyylialkoholi mainitaan liitteessä III olevassa 1
osassa kaksi kertaa, viitenumeroilla 45 ja 68, viitenumerolla 68 varustetun merkinnän sisältö ja uudet rajoitukset
olisi sisällytettävä merkintään 45.

(6)

Tiedekomitean perunbalsamia koskevan selvityksen perusteella olisi muutettava liitteessä II olevaa merkintää
1136.

(7)

Direktiiviä 76/768/ETY olisi sen vuoksi muutettava.

(8)

Jotta taataan joustava siirtyminen nykyisistä kosmeettisista valmisteista valmisteisiin, jotka täyttävät tässä direktiivissä säädetyt vaatimukset, on tarpeen säätää asianmukaisista siirtymäajoista.

(9)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976
annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1) ja erityisesti sen
8 artiklan 2 kohdan,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

(2)

(3)

Kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea, (2) jäljempänä
’tiedekomitea’, yksilöi kansainvälisen hajusteliiton (IFRA)
käytännesääntöjen perusteella eräitä kosmeettisissa valmisteissa käytettäviä hajusteita, joille olisi asetettava rajoituksia.

Olipa kyseisten aineiden käyttötarkoitus kosmeettisessa
valmisteessa mikä tahansa, tarkastelua vaatii nimenomaan
niille altistuminen. Sen vuoksi rajoituksia ei pitäisi asettaa
pelkästään kyseisten aineiden käytölle hajusteina kosmeettisissa valmisteissa.

Suuhygieniavalmisteissa käytettyinä aineet eivät kuitenkaan aiheuta herkistymistä. Johdonmukaisuuden nimissä
rajoituksia ei siksi pitäisi soveltaa aineisiin, jotka mainitaan hyväksyttyinä aromiaineina luettelossa, joka on hyväksytty 28 päivänä lokakuuta 1996 annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2232/96
mukaisesti laaditun, elintarvikkeissa käytettyjä aromiai-

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2008/14/EY (EUVL
L 42, 16.2.2008, s. 43).
(2) EUVL L 66, 4.3.2004, s. 45. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 2007/263/EY (EUVL L 114, 1.5.2007, s. 14).

(3) EYVL L 84, 27.3.1999, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on viimeksi
muutettuna päätöksellä 2006/252/EY (EUVL L 91, 29.3.2006,
s. 48).
(4) EYVL L 132, 1.6.1996, s. 1. Päätös sellaisena kuin se on muutettuna
päätöksellä 2006/257/EY (EUVL L 97, 5.4.2006, s. 1).
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ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 76/768/EY liitteet II ja III tämän direktiivin liitteen mukaisesti.

4.4.2008

Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säädökset
kirjallisina komissiolle.

2 artikla
Jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että 4 päivästä lokakuuta
2009 tuotteita, jotka eivät ole tämän direktiivin mukaisia, ei
myydä eikä luovuteta loppukuluttajalle.

4 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.

3 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset viimeistään 4 päivänä lokakuuta 2008. Niiden on
viipymättä toimitettava komissiolle kirjallisina nämä säännökset
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.

5 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 3 päivänä huhtikuuta 2008.
Komission puolesta

Niiden on sovellettava näitä säännöksiä 4 päivästä huhtikuuta
2009.

Günter VERHEUGEN

Varapuheenjohtaja

4.4.2008
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LIITE
Muutetaan direktiivi 76/768/ETY seuraavasti:
1) Korvataan liitteessä II oleva viitenumero 1136 seuraavasti: ”Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch -kasvin kuoren neste
(käsittelemätön perunbalsami, CAS-numero 8007-00-9), kun sitä käytetään hajusteen ainesosana.”
2) Muutetaan liitteessä III oleva 1 osa seuraavasti:
a) Poistetaan viitenumero 68.
b) Korvataan viitenumerot 45, 72, 73, 88 ja 89 seuraavasti:
Rajoitukset
Viitenumero

a

”45

Aine

b

Benzyl alcohol (*)
CAS-nro 100-51-6

Soveltamis- tai käyttöala

Suurin sallittu pitoisuus
valmiissa kosmeettisessa
valmisteessa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

c

d

e

a) Liuotin
b) hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmät ja niiden raaka-aineet

b)
Ainesosan olemassaolo on ilmoitettava
6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa,
kun sitä käytetään hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä ja sen
pitoisuus on yli
— 0,001 % valmisteissa, joita ei huuhdella pois
— 0,01 % valmisteissa, jotka huuhdellaan
pois

72

Hydroxycitronellal
CAS-nro 107-75-5

a) Suuhygieniavalmisteet
b) Muut valmisteet

b) 1,0 %

a) b)
Ainesosan olemassaolo on ilmoitettava
6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa,
kun sitä käytetään hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä ja sen
pitoisuus on yli
— 0,001 % valmisteissa, joita ei huuhdella pois
— 0,01 % valmisteissa, jotka huuhdellaan
pois

73

Isoeugenol
CAS-nro 97-54-1

a) Suuhygieniavalmisteet

a) b)

b) Muut valmisteet

Ainesosan olemassaolo on ilmoitettava
6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa,

b) 0,02 %

kun sitä käytetään hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä ja sen
pitoisuus on yli
— 0,001 % valmisteissa, joita ei huuhdella pois
— 0,01 % valmisteissa, jotka huuhdellaan
pois
88

d-Limonene
CAS-nro 5989-27-5

Ainesosan olemassaolo on ilmoitettava
6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa,
kun sitä käytetään hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä ja sen
pitoisuus on yli
— 0,001 % valmisteissa, joita ei huuhdella pois
— 0,01 % valmisteissa, jotka huuhdellaan
pois
Peroksidiluku alle 20 mmol/l (**)

Käytön edellytykset ja varoitukset, jotka on
painettava selosteeseen
f
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b

c

Methyl 2-octynoate

d

e

f

a) Suuhygieniavalmisteet

a) b)

b) Muut valmisteet

Ainesosan olemassaolo on ilmoitettava
6 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetussa ainesosien luettelossa,

CAS-nro 111-12-6
Metyyli-heptiini-karbonaatti

4.4.2008

b) 0,01 % yksin käytettynä
Käytettäessä
yhdessä metyylioktiinikarbonaatin
kanssa yhdistetty
pitoisuus valmiissa
valmisteessa enintään 0,01 % (metyylioktiinikarbonaattia
enintään
0,002 %)

kun sitä käytetään hajusteiden ja aromaattisten aineiden yhdistelmissä ja sen
pitoisuus on yli
— 0,001 % valmisteissa, joita ei huuhdella pois
— 0,01 % valmisteissa, jotka huuhdellaan
pois

(*) Rajoitus koskee ainetta, ei valmista kosmeettista valmistetta.
(**) Yhdessä käytettyjen aineiden summa ei saa olla suurempi kuin sarakkeessa d annetut raja-arvot.”

c) Lisätään seuraavat viitenumerot 103–184:
Rajoitukset
Viitenumero

Aine

a

b

”103

Abies alba cone oil ja extract

Soveltamis- tai käyttöala

Suurin sallittu pitoisuus
valmiissa kosmeettisessa
valmisteessa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

c

d

e

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 90028-76-5
104

Abies alba needle oil ja extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 90028-76-5
105

Abies pectinata needle oil ja
extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 92128-34-2
106

Abies sibirica needle oil ja
extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 91697-89-1
107

Abies balsamea needle oil ja
extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 85085-34-3
108

Pinus mugo pumilio leaf ja
twig oil ja extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 90082-73-8
109

Pinus mugo leaf ja twig oil ja
extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 90082-72-7
110

Pinus sylvestris leaf ja twig oil
ja extract
CAS-nro 84012-35-1

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

Käytön edellytykset ja varoitukset,
jotka on painettava selosteeseen
f
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a

b

111

Pinus nigra leaf ja twig oil ja
extract

c

d

L 93/17

e

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 90082-74-9
112

Pinus palustris leaf ja twig oil
ja extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 97435-14-8
113

Pinus pinaster leaf ja twig oil
ja extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 90082-75-0
114

Pinus pumila leaf ja twig oil ja
extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 97676-05-6
115

Pinus species leaf ja twig oil ja
extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 94266-48-5
116

Pinus cembra leaf ja twig oil
ja extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 92202-04-5
117

Pinus cembra leaf ja twig
extract acetylated

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 94334-26-6
118

Picea Mariana Leaf Oil ja Extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 91722-19-9
119

Thuja Occidentalis Leaf Oil ja
Extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 90131-58-1
120

Thuja Occidentalis Stem Oil

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 90131-58-1
121

3-Carene

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 13466-78-9
3,7,7-Trimetyylibisyklo[4.1.0]hept-3-eeni (isodipreeni)
122

Cedrus atlantica wood oil ja
extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 92201-55-3
123

Cupressus sempervirens leaf
oil ja extract

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 84696-07-1
124

Turpentine gum (Pinus spp.)
CAS-nro 9005-90-7

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

f
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b

c

d

Turpentine oil ja rectified oil

4.4.2008

e

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 8006-64-2
126

Turpentine, steam distilled
(Pinus spp.)

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 8006-64-2
127

Terpene alcohols acetates

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 69103-01-1
128

Terpene hydrocarbons

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 68956-56-9
129

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

Terpenes ja terpenoids paitsi
limonene (d-, l-, ja dlisomers), jotka on lueteltu
tässä liitteessä III olevassa 1
osassa viitenumeroilla 169,
168 ja 88
CAS-nro 65996-98-7

130

Terpene terpenoids sinpine

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 68917-63-5
131

α-Terpinene

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 99-86-5
p-Menta-1,3-dieeni
132

γ-Terpinene

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

CAS-nro 99-85-4
p-Menta-1,4-dieeni
133

Peroksidiluku alle 10 mmol/l (*)

Terpinolene
CAS-nro 586-62-9
p-Menta-1,4(8)-dieeni

134

135

Acetyl hexamethyl indan
CAS-nro 15323-35-0

a) Valmisteet, joita ei
huuhdella pois

1,1,2,3,3,6-Heksametyyli-indan-5-yylimetyyliketoni

b) Poishuuhdeltavat
valmisteet

Allyl butyrate
CAS-nro 2051-78-7

a) 2 %

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

2-Propenyylibutanoaatti
136

Allyl cinnamate
CAS-nro 1866-31-5

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

2-Propenyyli-3-fenyyli-2-propenoaatti
137

Allyl cyclohexylacetate
CAS-nro 4728-82-9
2-Propenyylisykloheksaaniasetaatti

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

f
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b

Allyl cyclohexylpropionate
CAS-nro 2705-87-5

c

d
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e

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

2-Propenyylisykloheksaanipropanoaatti
139

Allyl heptanoate
CAS-nro 142-19-8

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

2-Propenyyliheptanoaatti
140

Allyl caproate
CAS-nro 123-68-2

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

Allyyliheksanoaatti
141

Allyl isovalerate
CAS-nro 2835-39-4

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

2-Propenyyli-3-metyylibutanoaatti
142

Allyl octanoate
CAS-nro 4230-97-1

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

2-Allyylikaprylaatti
143

Allyl phenoxyacetate
CAS-nro 7493-74-5

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

2-Propenyylifenoksiaseaatti
144

Allyl phenylacetate
CAS-nro 1797-74-6

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

2-Propenyylibentseeniasetaatti
145

Allyl 3,5,5-trimethylhexanoate
CAS-nro 71500-37-3

146

Allyl cyclohexyloxyacetate
CAS-nro 68901-15-5

147

Allyl isoamyloxyacetate
CAS-nro 67634-00-8

148

Allyl 2-methylbutoxyacetate
CAS-nro 67634-01-9

149

Allyl nonanoate
CAS-nro 7493-72-3

150

Allyl propionate
CAS-nro 2408-20-0

151

Allyl trimethylhexanoate
CAS-nro 68132-80-9

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

Vapaan allyylialkoholin pitoisuus
esterissä alle 0,1 %

f
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b

c

Allyl heptine carbonate

d

0,002 %

CAS-nro 73157-43-4
(Allyyliokt-2-yonaatti)
153

0,1 %

Amylcyclopentenone
CAS-nro 25564-22-1
2-Pentyylisyklopent-2-en-1oni

154

0,4 %

Myroxylon balsamum var.
pereirae extracts ja distillates
CAS-nro 8007-00-9
Perunbalsamiöljy, puhdas ja
etanolin kanssa
(Perunbalsamiöljy)

155

4-tert.-Butyldihydrocinnamaldehyde

0,6 %

CAS-nro 18127-01-0
3-(4-tert-butyylifenyyli)propionaldehydi
156

157

Cuminum cyminum fruit oil
ja extract

a) Valmisteet, joita ei
huuhdella pois

CAS-nro 84775-51-9

b) Poishuuhdeltavat
valmisteet

cis-Rose ketone-1 (**)

a) Suuhygieniavalmisteet

CAS-nro 23726-94-5
(Z)-1-(2,6,6-Trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-1oni

b) Muut valmisteet

a) 0,4 % kuminaöljy

b) 0,02 %

(cis-α-Damaskoni)
158

trans-Rose ketone-2 (**)
CAS-nro 23726-91-2
(E)-1-(2,6,6-Trimetyyli-1-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-1oni

a) Suuhygieniavalmisteet
b) Muut valmisteet

b) 0,02 %

(trans-β-Damaskoni)
159

trans-Rose ketone-5 (**)

0,02 %

CAS-nro 39872-57-6
(E)-1-(2,4,4-Trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-1oni
(Isodamaskoni)
160

Rose ketone-4 (**)
CAS-nro 23696-85-7
1-(2,6,6-Trimetyylisykloheksa1,3-dien-1-yyli)-2-buten-1-oni
(Damaskenoni)

a) Suuhygieniavalmisteet
b) Muut valmisteet

b) 0,02 %

4.4.2008

e

Ainetta ei pitäisi käyttää yhdessä
muiden 2-alkyynihappoesterien
kanssa (esim. metyyliheptiinikarbonaatti)

f
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b

Rose ketone-3 (**)
CAS-nro 57378-68-4
1-(2,6,6-Trimetyyli-3-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-l-oni

c

d
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e

a) Suuhygieniavalmisteet
b) Muut valmisteet

b) 0,02 %

(Delta-damaskoni)
162

cis-Rose ketone-2 (**)
CAS-nro 23726-92-3
1-(2,6,6-Trimetyyli-l-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-l-oni

a) Suuhygieniavalmisteet
b) Muut valmisteet

b) 0,02 %

(cis-β-Damaskoni)
163

trans-Rose ketone-1 (**)
CAS-nro 24720-09-0
1-(2,6,6-Trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-l-oni

a) Suuhygieniavalmisteet
b) Muut valmisteet

b) 0,02 %

(trans-α-Damaskoni)
164

Rose ketone-5 (**)

b) 0,02 %

CAS-nro 33673-71-1
1-(2,4,4-Trimetyyli-2-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-l-oni
165

trans-Rose ketone-3 (**)
CAS-nro 71048-82-3
1-(2,6,6-Trimetyyli-3-sykloheksen-1-yyli)-2-buten-1-oni

a) Suuhygieniavalmisteet
b) Muut valmisteet

b) 0,02 %

(trans-delta-Damaskoni)
166

trans-2-hexenal
CAS-nro 6728-26-3

a) Suuhygieniavalmisteet
b) Muut valmisteet

167

b) 0,002 %
Peroksidiluku alle 20 mmol/l (*)

l-Limonene
CAS-nro 5989-54-8
(S)-p-Menta-1,8-dieeni

168

dl-Limonene (raseeminen)

Peroksidiluku alle 20 mmol/l (*)

CAS-nro 138-86-3
1,8(9)-p-Mentadieeni; pmenta-1,8-dieeni
(Dipenteeni)
169

170

Perillaldehyde
CAS-nro 2111-75-3

a) Suuhygieniavalmisteet

p-Menta-1,8-dien-7-aali

b) Muut valmisteet

Isobergamate
CAS-nro 68683-20-5
Mentadieeni-7-metyyliformaatti

b) 0,1 %
0,1 %

f
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a

b

171

Metoksidisyklopentadieenikarboksaldehydi

c

d

0,5 %

CAS-nro 86803-90-9
Oktahydro-5-metoksi-4,7-metano-1H-indeeni-2-karboksaldehydi
172

3-Metylon-2-eeninitriili

0,2 %

CAS-nro 53153-66-5
173

CAS-nro 111-80-8

Methyl octine carbonate

a) Suuhygieniavalmisteet

Metyylinon-2-yonaatti

b) Muut valmisteet

b) 0,002 % yksin käytettynä
Käytettäessä
yhdessä metyyliheptiinikarbonaatin
kanssa yhdistetty
pitoisuus valmiissa
valmisteessa enintään 0,01 % (metyylioktiinikarbonaattia
enintään
0,002 %)

174

175

Amylvinylcarbinyl acetate
CAS-nro 2442-10-6

a) Suuhygieniavalmisteet

1-Okten-3-yyliasetaatti

b) Muut valmisteet

Propylidenephthalide

a) Suuhygieniavalmisteet

CAS-nro 17369-59-4
3-Propylideeniftalidi
176

b) Muut valmisteet

b) 0,3 %

b) 0,01 %
0,5 %

Isocyclogeraniol
CAS-nro 68527-77-5
2,4,6-Trimetyyli-3-syklohekseeni-1-metanoli

177

2-Hexylidene cyclopentanone
CAS-nro 17373-89-6

a) Suuhygieniavalmisteet
b) Muut valmisteet

178

179

Methyl heptadienone
CAS-nro 1604-28-0

a) Suuhygieniavalmisteet

6-Metyyli-3,5-heptadien-2-oni

b) Muut valmisteet

p-methylhydrocinnamic aldehyde

b) 0,06 %

b) 0,002 %
0,2 %

CAS-nro 5406-12-2
Kresyylipropionaldehydi
p-Metyylidihydrokanelialdehydi
180

Liquidambar orientalis
Balsam oil ja extract
CAS-nro 94891-27-7
(styraksi)

0,6 %

4.4.2008
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f
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a

181

Euroopan unionin virallinen lehti

b

c

d

0,6 %

Liquidambar styraciflua balsam oil ja extract
CAS-nro 8046-19-3
(styraksi)

182

Acetyl hexamethyl tetralin
CAS-nro 21145-77-7
CAS-nro 1506-02-1
1,(5,6,7,8-Tetrahydro3,5,5,6,8,8-heksametyyli-2naftyyli)etan-1-oni
(AHTN)

Kaikki
kosmeettiset
valmisteet paitsi suuhygienia-valmisteet

a) Valmisteet, joita ei
huuhdella
pois
0,1 %
paitsi
hydro
vesi-alkoholivalmisteet 1 %
hienot hajustevalmisteet 2,5 %
hajustevoiteet
0,5 %
b) poishuuhdeltavat
valmisteet 0,2 %

183

Commiphora erythrea engler
var. glabrescens engler gum
extract ja oil

0,6 %

CAS-nro 93686-00-1
184

Opopanax chironium resin

0,6 %

CAS-nro 93384-32-8
(*) Rajoitus koskee ainetta, ei valmista kosmeettista valmistetta.
(**) Yhdessä käytettyjen aineiden summa ei saa olla suurempi kuin sarakkeessa d annetut raja-arvot.”
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