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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2009/130/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 12ης Οκτωβρίου 2009
για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με
σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

καταχωρίσεις 8 και 9 στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ της
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου. Η SCCS έχει ταξι
νομήσει τις εν λόγω ουσίες ως εξαιρετικά ισχυρούς ευαισθη
τοποιητές που συμβάλλουν σε μεγάλο βαθμό στην επίπτωση
δερματικών αλλεργιών των καταναλωτών σε προϊόντα βαφής
μαλλιών. Για την εκτίμηση κινδύνου όσον αφορά τα επιπλέον
στοιχεία που υποβλήθηκαν σχετικά με τις ουσίες PPD και
PTD και για τη λήψη των τελικών αποφάσεων της SCCS
σχετικά με την ασφάλεια των εν λόγω ουσιών ενδέχεται να
χρειαστεί ακόμα μεγάλο χρονικό διάστημα. Ως προληπτικό
μέτρο για τη μείωση του κινδύνου να προκληθεί στους
καταναλωτές αλλεργία στα προϊόντα βαφής μαλλιών, οι
μέγιστες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις των ουσιών PPD και
PTD πρέπει να μειωθούν άμεσα στα επίπεδα για τα οποία η
βιομηχανία έχει υποβάλει φακέλους ασφάλειας.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976,
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφε
ρομένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2,
Κατόπιν διαβούλευσης με την επιστημονική επιτροπή για τα κατα
ναλωτικά προϊόντα,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Σε συνέχεια της δημοσίευσης επιστημονικής μελέτης το
2001, με τίτλο «Use of permanent hair dyes and bladder
cancer risk» («Χρήση μόνιμων βαφών μαλλιών και κίνδυνος
καρκίνου της ουροδόχου κύστης»), η επιστημονική επιτροπή
για τα καλλυντικά προϊόντα και τα μη εδώδιμα προϊόντα που
προορίζονται για τους καταναλωτές (στο εξής «SCCS») (2)
κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι είναι
ανησυχητικοί. Συνέστησε να λάβει η Επιτροπή περαιτέρω
μέτρα για τον έλεγχο της χρήσης των χημικών ουσιών
βαφών μαλλιών.

(5)

Δεδομένου ότι οι ουσίες PPD και PTD ρυθμίζονται επί του
παρόντος στο πλαίσιο γενικών καταχωρίσεων στο μέρος 1
του παραρτήματος ΙΙΙ, πρέπει να δημιουργηθούν χωριστοί
αύξοντες αριθμοί για τις εν λόγω ουσίες με μειωμένες μέγι
στες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις.

(6)

Η οδηγία 2008/88/ΕΚ της Επιτροπής (3) απαγόρευσε τη
χρήση της υδροκινόνης σε οξειδωτικά προϊόντα βαφής μαλ
λιών με τη διαγραφή του αντίστοιχου πεδίου εφαρμογής στη
στήλη «γ» του αύξοντα αριθμού 14 στο μέρος 1 του παραρ
τήματος ΙΙΙ. Για λόγους σαφήνειας, πρέπει να διαγραφούν
επίσης η επιτρεπόμενη συγκέντρωση 0,3 % στη στήλη «δ»
και οι όροι χρήσης και οι προειδοποιήσεις που πρέπει να
τυπώνονται στην επισήμανση, οι οποίοι παρατίθενται στην
παράγραφο α) στη στήλη «στ» του αύξοντα αριθμού 14.

(2)

Η SCCS συνέστησε επιπλέον μια συνολική στρατηγική για
την εκτίμηση της ασφάλειας των ουσιών βαφής μαλλιών,
συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για τη δοκιμή των
ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα βαφής μαλλιών
όσον αφορά ενδεχόμενη γονιδιοτοξικότητα/μεταλλαξιγένεση.

(3)

Σε συνέχεια των γνωμοδοτήσεων της SCCS, η Επιτροπή, μαζί
με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμφώνησαν
για μια συνολική στρατηγική για τη ρύθμιση των ουσιών
που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα βαφής μαλλιών, σύμ
φωνα με την οποία ο βιομηχανικός κλάδος κλήθηκε να
υποβάλει φακέλους επιστημονικών δεδομένων για τις ουσίες
των βαφών μαλλιών προς αξιολόγηση στην SCCS.

(7)

Επομένως, η οδηγία 76/768/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί
αναλόγως.

Οι ουσίες π-φαινυλενοδιαμίνη (PPD) και τολουολο-2,5-δια
μίνη (PTD) ρυθμίζονται επί του παρόντος από τις γενικές

(8)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα καλλυ
ντικά προϊόντα,

(4)

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169.
(2) Το όνομα της επιτροπής τροποποιήθηκε με την απόφαση 2008/721/ΕΚ
της Επιτροπής (ΕΕ L 241 της 10.9.2008, σ. 21).

(3) ΕΕ L 256 της 24.9.2008, σ. 12.
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Άρθρο 1
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2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

Το παράρτημα III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα
με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 3

Άρθρο 2

Η παρούσα οδηγία τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τη 15η Απριλίου
2010. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν
λόγω διατάξεων.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις που ορίζονται στο παράρτημα της παρού
σας οδηγίας από τη 15η Ιουλίου 2010.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρο
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς απο
φασίζεται από τα κράτη μέλη.

Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2009.

Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:

Το μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ τροποποιείται ως εξής:

α) Στη στήλη «β» του αύξοντα αριθμού 8, οι λέξεις «π-φαινυλενοδιαμίνη, τα Ν-υποκατεστημένα παράγωγά της και τα άλατά της·
τα N-υποκατεστημένα παράγωγα της ο-φαινυλενοδιαμίνης (5), με εξαίρεση εκείνα τα παράγωγα που εμφαίνονται αλλού στο
παρόν παράρτημα και με τους αριθμούς αναφοράς 1309, 1311 και 1312 στο παράρτημα ΙΙ» αντικαθίστανται από τις
ακόλουθες:

«Ν-υποκατεστημένα παράγωγα της π–φαινυλενοδιαμίνης και τα άλατά τους· τα N-υποκατεστημένα παράγωγα της οφαινυλενοδιαμίνης (5), με εξαίρεση τα παράγωγα εκείνα που εμφαίνονται αλλού στον παρόν παράρτημα και με αύξοντα
αριθμό 1309, 1311 και 1312 στο παράρτημα ΙΙ.».

β) Ο ακόλουθος αύξων αριθμός 8α προστίθεται μετά τον αύξοντα αριθμό 8:

Περιορισμοί
Μέγιστη επιτρε
πόμενη συγκέ
Πεδίο εφαρμογής ή/και
ντρωση στο
χρήσης
τελικό καλλυ
ντικό

Αριθμός
αναφοράς

Ουσία

α

β

γ

π-φαινυλενοδιαμίνη
και τα άλατά της (5).

Ουσία βαφής μαλ
λιών σε οξειδωτικά
προϊόντα βαφής
μαλλιών

«8α

Αριθ. CAS 106-50-3
Einecs 203-404-7
p-Phenylenediamine
HCl
Αριθ. CAS 624-18-0

α) γενική χρήση
β) επαγγελματική
χρήση

δ

Άλλοι περιορισμοί
και απαιτήσεις

Όροι χρησιμοποίησης και προει
δοποιήσεις που πρέπει να περιέ
χονται υποχρεωτικά στην επισή
μανση

ε

στ

α) και β) Μετά
την ανάμειξη
υπό οξειδωτικές
συνθήκες, η
μέγιστη συγκέ
ντρωση που
εφαρμόζεται στα
μαλλιά δεν πρέ
πει να υπερβαί
νει το 2 % υπο
λογιζόμενο ως
ελεύθερη βάση.

α) Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.
Περιέχει φαινυλενοδιαμί
νες. Να μη χρησιμοποιείται
για τη βαφή των βλεφαρί
δων και των φρυδιών.
β) Μόνο για επαγγελματίες.
Περιέχει φαινυλενοδιαμί
νες. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση. Να
χρησιμοποιούνται κατάλ
ληλα γάντια.»

Einecs 210-834-9
p-Phenylenediamine
sulfate
Αριθ. CAS
16245-77-5
Einecs 240-357-1

γ) Στη στήλη «β» του αύξοντα αριθμού 9, οι λέξεις «Διαμινοτολουόλια, τα Ν-υποκατεστημένα παράγωγά τους και τα άλατά τους
(1), εξαιρουμένων των ουσιών με αύξοντες αριθμούς 364, 1310 και 1313 στο παράρτημα ΙΙ» αντικαθίστανται από τις
ακόλουθες:

«Μεθυλοφαινυλενοδιαμίνες, τα Ν-υποκατεστημένα παράγωγά τους και τα άλατά τους (1), με εξαίρεση την ουσία με αύξοντα
αριθμό 9α στο παρόν παράρτημα και τις ουσίες με αύξοντες αριθμούς 364, 1310 και 1313 στο παράρτημα ΙΙ.».
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δ) Ο ακόλουθος αύξων αριθμός 9α προστίθεται μετά τον αύξοντα αριθμό 9:
Περιορισμοί
Μέγιστη επιτρε
πόμενη συγκέ
Πεδίο εφαρμογής ή/και
ντρωση στο
χρήσης
τελικό καλλυ
ντικό

Αριθμός
αναφοράς

Ουσία

α

β

γ

Τουλουολο-2,5-δια
μίνη και τα άλατά της
(1 )

Ουσία βαφής μαλ
λιών σε οξειδωτικά
προϊόντα βαφής
μαλλιών

«9α

Αριθ. CAS 95-70-5
Einecs 202-442-1
Toluene-2,5-diamine
sulfate

α) γενική χρήση
β) επαγγελματική
χρήση

δ

Άλλοι περιορισμοί
και απαιτήσεις

Όροι χρησιμοποίησης και προει
δοποιήσεις που πρέπει να περιέ
χονται υποχρεωτικά στην επισή
μανση

ε

στ

α) και β) Μετά
την ανάμειξη
υπό οξειδωτικές
συνθήκες, η
μέγιστη συγκέ
ντρωση που
εφαρμόζεται στα
μαλλιά δεν πρέ
πει να υπερβαί
νει το 4 % υπο
λογιζόμενο ως
ελεύθερη βάση.

Όπως αναφέρεται στον αριθμό
αναφοράς 9, στήλη στ).»

Αριθ. CAS 615-50-9
Einecs 210-431-8

ε) Στον αύξοντα αριθμό 14, η μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο τελικό καλλυντικό 0,3 % στη στήλη δ) και η παράγραφος
α) στη στήλη στ) διαγράφονται.

