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DIREKTIIVID
KOMISJONI DIREKTIIV 2009/130/EÜ,
12. oktoober 2009,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta, et kohandada
nimetatud direktiivi III lisa tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)

komiteele hindamiseks teaduslikud andmed juuksevärvide
koostisainete kohta.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
(4)

Praegu reguleeritakse p-fenüleendiamiini (PPD) ja tolueen2,5-diamiini (PTD) kasutamist direktiivi 76/768/EMÜ
III lisa 1. osa üldkannetega 8 ja 9. Tarbijaohutuse
komitee klassifitseeris need ained äärmiselt sensibiliseeri
vateks aineteks, mis soodustavad suurel määral nahaaller
giate esinemist juuksevärvide tarbijate hulgas. PPD ja PTD
kohta esitatud lisaandmete riskihindamine ja tarbijaohu
tuse komitee lõpliku otsuse tegemine nende ainete
ohutuse kohta võib võtta veel hulga aega. Ettevaatusabi
nõuna, et vähendada juuksevärvidest tulenevat aller
giaohtu tarbijate hulgas, tuleks PPD ja PTD suurimat
lubatud sisaldust viivitamata vähendada tasemeni, mille
kohta tootmisharu on esitanud ohutusandmed.

(5)

Kuna ainete PPD ja PTD kasutamist reguleeritakse praegu
III lisa 1. osa üldkannetega, tuleks nende ainete jaoks
võtta kasutusele eraldi viitenumbrid koos vähendatud
maksimaalse lubatud kontsentratsiooniga.

(6)

Komisjoni direktiiviga 2008/88/EÜ (3) keelustati hüdroki
nooni kasutamine oksüdatiivsetes juuksevärvides, jättes
selle välja vastavast rakendusalast III lisa 1. osa viite
numbri 14 veerust c. Selguse huvides tuleks ka välja
jätta viitenumbri 14 veerust d 0,3-protsendiline lubatud
sisaldus ning veeru f punktis a loetletud kasutustingi
mused ja hoiatused, mis tuleb trükkida etiketile.

(7)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(8)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas
alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi
76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastu
võetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 8
lõiget 2,

olles konsulteerinud tarbijaohutuse komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Pärast teadusliku uurimuse „Use of permanent hair dyes
and bladder cancer risk” („Püsijuuksevärvide kasutamine
ja oht haigestuda kusepõievähki”) avaldamist 2001. aastal
jõudis kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks
mittekasutatavate toodete teaduskomitee, mis praegu
kannab nime tarbijaohutuse komitee, (2) järeldusele, et
võimalik oht on muret tekitav. Tarbijaohutuse komitee
soovitas komisjonil täiendavalt kontrollida kemikaalide
kasutamist juuksevärvides.

Samuti soovitas tarbijaohutuse komitee koostada juukse
värvide ohutuse hindamiseks üldstrateegia, sealhulgas
juuksevärvide koostisainete võimaliku genotoksilisuse
või mutageensuse katsetamise nõuded.

Pärast tarbijaohutuse komitee arvamusega tutvumist
leppis komisjon liikmesriikide ja huvirühmadega kokku
juuksevärvide koostisainete reguleerimise üldstrateegias,
mille kohaselt peavad tootjad esitama tarbijaohutuse

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.
(2) Komitee nime muudeti komisjoni otsusega 2008/721/EÜ (ELT
L 241, 10.9.2008, lk 21).

(3) ELT L 256, 24.9.2008, lk 12.
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ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

13.10.2009

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste õigusnormide
teksti.

Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa muudetakse vastavalt käesoleva
direktiivi lisale.

Artikkel 3

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direk
tiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
15. aprilliks 2010. Nad edastavad kõnealuste normide teksti
viivitamata komisjonile.

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Nad kohaldavad käesoleva direktiivi lisa sätteid alates 15. juulist
2010.

Brüssel, 12. oktoober 2009

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise
korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise
viisi näevad ette liikmesriigid.

Artikkel 4

Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN
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LISA
Direktiivi 76/768/EMÜ muudetakse järgmiselt.

III lisa 1. osa muudetakse järgmiselt.

a) Viitenumbri 8 veerus b asendatakse sõnad „p-Fenüleendiamiin, selle N-asendusderivaadid ja soolad, o-fenüleendiamiini
N-asendusderivaadid,(5) v.a mujal käesolevas lisas ja II lisas viitenumbrite 1309, 1311 ja 1312 all loetletud derivaadid”
järgmisega:

„p-Fenüleendiamiini N-asendusderivaadid ja nende soolad; o-fenüleendiamiini N-asendusderivaadid,(5) v.a mujal käes
olevas lisas ja II lisas viitenumbrite 1309, 1311 ja 1312 all loetletud derivaadid”.

b) Viitenumbri 8 järele lisatakse järgmine viitenumber 8a:

Piirangud
Viitenu
mber

Aine

a

b

„8a

p-Fenüleendiamiin
selle soolad (5)

Rakendus- ja/või
kasutusala

c

ja

CASi nr 106-50-3
EINECSi nr 203-404-7
p-Fenüleendiamiinvesi
nikkloriid

Juuksevärvaine
oksüdatiivsetes
juuksevärvides
a) üldiseks kasu
tamiseks
b) kutsealaseks
kasutamiseks

Suurim
lubatud
Muud piirangud ja
sisaldus valmis
nõuded
kosmeetikato
otes
d

Etiketile trükitavad kasutustin
gimused ja hoiatused

e

f

a) ja b) Pärast
oksüdatiivsetes
tingimustes
segamist ei tohi
suurim juustele
kantav kont
sentratsioon
ületada 2 %
(vaba alusena
arvutatult).

a) Võib põhjustada allergi
lise reaktsiooni. Sisaldab
fenüleendiamiine. Mitte
kasutada ripsmete või
kulmude värvimiseks.
b) Üksnes
kutsealaseks
kasutamiseks. Sisaldab
fenüleendiamiine. Võib
põhjustada allergilise
reaktsiooni. Kanda sobi
vaid kindaid.”

CASi nr 624-18-0
EINECSi nr 210-834-9
p-Fenüleendiamiinsul
faat
CASi nr 16245-77-5
EINECSi nr 240-357-1

c) Viitenumbri 9 veerus b asendatakse sõnad „Metüülfenüleendiamiinid, nende N-asendusderivaadid ja nende soolad, (1)
välja arvatud ained viitenumbrite 364, 1310 ja 1313 all II lisas” järgmisega:

„Metüülfenüleendiamiinid, nende N-asendusderivaadid ja nende soolad, (1) välja arvatud aine viitenumbri all 9a käes
olevas lisas ja ained viitenumbrite 364, 1310 ja 1313 all II lisas”.
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d) Viitenumbri 9 järele lisatakse järgmine viitenumber 9a:
Piirangud
Viitenu
mber

Aine

a

b

„9a

Tolueen-2,5-diamiin ja
selle soolad (1)
CASi nr 95-70-5
EINECSi nr 202-442-1
Tolueen-2,5-diamiin
sulfaat

Rakendus- ja/või
kasutusala

c

Juuksevärvaine
oksüdatiivsetes
juuksevärvides
a) üldiseks kasu
tamiseks
b) kutsealaseks
kasutamiseks

Suurim
lubatud
Muud piirangud ja
sisaldus valmis
nõuded
kosmeetikato
otes
d

e

a) ja b) Pärast
oksüdatiivsetes
tingimustes
segamist ei tohi
suurim juustele
kantav kont
sentratsioon
ületada 4 %
(vaba alusena
arvutatult).

Etiketile trükitavad kasutustin
gimused ja hoiatused

f

Nagu on märgitud viite
numbri 9 veerus f.”

CASi nr 615-50-9
EINECSi nr 210-431-8

e) Viitenumbri 14 veerust d jäetakse välja valmis kosmeetikatootes suurim lubatud sisaldus 0,3 % ja veerust f jäetakse
välja punkt a.

