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DIREKTIIVIT
KOMISSION DIREKTIIVI 2011/59/EU,
annettu 13 päivänä toukokuuta 2011,
kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteiden II
muuttamisesta niiden mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen

ja

III

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(4)

Kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea, joka on sittem
min korvattu kuluttajien turvallisuuden, kansanterveyden
ja ympäristön aloilla toimivien tiedekomiteoiden ja asian
tuntijoiden neuvoa-antavan rakenteen luomisesta ja pää
töksen 2004/210/EY kumoamisesta 5 päivänä elokuuta
2008 tehdyllä komission päätöksellä 2008/721/EY (3) pe
rustetulla kuluttajien turvallisuutta käsittelevällä tiedeko
mitealla, arvioi sellaisten yksittäisten aineiden turvalli
suutta, joiden päivitetyt tiedot teollisuus oli sille toimit
tanut.

(5)

Turvallisuuden arviointia koskevan strategian viimeisessä
vaiheessa arvioitiin hapettavien hiusväriaineiden mahdol
linen terveysriski kuluttajille hiusten värjäyksen aikana.
Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea ei
21 päivänä syyskuuta 2010 antamassaan lausunnossa
nähnyt syytä vakavaan huoleen tällä hetkellä unionissa
käytettävien hiusvärien ja niiden reaktiotuotteiden geno
toksisuudesta tai karsinogeenisuudesta.

(6)

Joidenkin hiusväriaineiden käyttö hiusten värjäykseen tar
koitetuissa tuotteissa on väliaikaisesti sallittua 31 päivään
joulukuuta 2010 direktiivin 76/768/ETY liitteessä III ole
vassa 2 osassa säädettyjen rajoitusten ja edellytysten mu
kaisesti.

(7)

Toimitettujen turvallisuutta koskevien tietojen pohjalta
tehdyn riskinarvioinnin ja kuluttajien turvallisuutta käsit
televän tiedekomitean yksittäisten aineiden ja reaktiotuot
teiden turvallisuudesta antamien lopullisten lausuntojen
perusteella
on
aiheellista
sisällyttää
direktiivin
76/768/ETY liitteessä III olevaan 1 osaan väliaikaisesti
sallitut hiusväriaineet, jotka nykyisin luetellaan kyseisen
liitteen 2 osassa.

(8)

Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea ei pys
tynyt saattamaan päätökseen direktiivin 76/768/ETY liit
teessä III olevassa 2 osassa lueteltuja aineita hydroxyet
hyl-2-nitro-p-toluidine sekä HC Red No 10 + HC Red
No 11 koskevaa turvallisuusarviointia ennen 31 päivää
joulukuuta 2010. Näin ollen kyseisten aineiden väli
aikaista käyttöä olisi jatkettava 31 päivään joulukuuta
2011.

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

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

on kuullut kuluttajien turvallisuutta käsittelevää tiedekomiteaa,

sekä katsoo seuraavaa:

(1)

Kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuottei
den kuin elintarvikkeiden tiedekomitea, joka myöhemmin
korvattiin komission päätöksellä 2004/210/EY (2) perus
tetulla kulutustavaroita käsittelevällä tiedekomitealla, kat
soi vuonna 2001 julkaistun, hiusten kestoväriä ja virtsa
rakonsyöpäriskiä käsittelevän tutkimuksen (”Use of per
manent hair dyes and bladder cancer risk”) perusteella,
että mahdollisiin riskeihin on syytä puuttua. Kulutustava
roita käsittelevä tiedekomitea suositteli, että komissio ryh
tyy lisätoimiin hiusväriaineiden käytön valvomiseksi.

(2)

Lisäksi kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea suositteli,
että hiusväriaineille laaditaan turvallisuuden arviointia
koskeva yleinen strategia, joka sisältää vaatimukset hius
värituotteissa käytettävien aineiden testaamisesta niiden
mahdollisten lisääntymiselle vaarallisten tai perimää vau
rioittavien vaikutusten varalta.

(3)

Kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean lausuntojen
perusteella komissio, jäsenvaltiot ja sidosryhmät sopivat
hiusvärituotteiden sisältämien aineiden sääntelyä kos
kevasta yleisestä strategiasta, jonka mukaan yritysten on
toimitettava hiusväriaineiden turvallisuutta koskevat tie
teelliset tiedot tiedekomitealle riskien arviointia varten.

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.
(2) EUVL L 66, 4.3.2004, s. 45.

(3) EUVL L 241, 10.9.2008, s. 21.
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Kuluttajien turvallisuutta käsittelevä tiedekomitea toteaa
22 päivänä kesäkuuta 2010 antamassaan ainetta o-ami
nophenol koskevassa lausunnossa, että käytettävissä ole
vien tietojen perusteella ei voida tehdä lopullisia päätel
miä kyseisen aineen turvallisuudesta. Lausunnon perus
teella ainetta o-aminophenol ei voida pitää turvallisena
hiusten värjäykseen tarkoitetuissa tuotteissa käytettynä,
ja se olisi näin ollen lueteltava direktiivin 76/768/ETY
liitteessä II.

(10)

Direktiiviä 76/768/ETY olisi sen vuoksi muutettava.

(11)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettis
ten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Muutetaan direktiivin 76/768/ETY liitteet II ja III tämän direktii
vin liitteen mukaisesti.
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on annettava ja julkaistava tämän direktii
vin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset
määräykset viimeistään 3 päivänä tammikuuta 2012. Niiden
on viipymättä toimitettava nämä säädökset kirjallisina komis
siolle.

14.5.2011

Jäsenvaltioiden on sovellettava näitä säännöksiä 3 päivästä tam
mikuuta 2012.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne vi
rallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoite
tuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päi
vänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 13 päivänä toukokuuta 2011.
Komission puolesta
José Manuel BARROSO

Puheenjohtaja
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LIITE
Muutetaan direktiivi 76/768/ETY seuraavasti:
1) Lisätään liitteeseen II seuraava kohta:
Viitenro

”1372

Kemiallinen nimi

CAS-nro / EY-nro

2-Aminofenoli (o-Aminophenol; CI 76520) ja sen
suolat

CAS-nro 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4
EY-nro 202-431-1 / 267-335-4”

2) Muutetaan liite III seuraavasti:
a) Muutetaan 1 osa seuraavasti:
i) Lisätään seuraavat kohdat:
Rajoitukset
Vii
tenro

”215

Aine

4-amino-3-nitrop
henol
(CAS-nro
610-81-1) (EY-nro
210-236-8)

Soveltamis- tai
käyttöala

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa
216

2,7-Naphthalene
diol
(CAS-nro
582-17-2) (EY-nro
209-478-7)

m-Aminophenol
(CAS-nro 591-275) (EY-nro 209711-2) ja sen suo
lat
m-Aminophenol
HCl (CAS-nro 5181-0)
(EY-nro
200-125-2)
m-Aminophenol
sulfate (CAS-nro
68239-81-6) (EYnro 269-475-1)
sodium
m-Ami
nophenol
(CASnro 38171-54-9)

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.

Käytön edellytykset
ja varoitukset, jotka
on painettava
selosteeseen

a) Kuten mainittu
viitenumeroa
205 koskevan
f sarakkeen a
kohdassa

b) Kuten mainittu
viitenumeroa
208
kos
kevassa f sarak
keessa

b) 1,0 %

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa
217

Suurin sallittu
pitoisuus
valmiissa
kosmeettisessa
valmisteessa

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,0 %.

a) Kuten mainittu
viitenumeroa
205 koskevan
f sarakkeen a
kohdassa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,2 %.

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

b) 1,0 %
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Rajoitukset
Vii
tenro

Aine

Soveltamis- tai
käyttöala

Suurin sallittu
pitoisuus
valmiissa
kosmeettisessa
valmisteessa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

Käytön edellytykset
ja varoitukset, jotka
on painettava
selosteeseen

218

2,6-Dihydroxy-3,4dimethylpyridine
(CAS-nro 8454047-6)
(EY-nro
283-141-2)

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,0 %.

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

222

2-Hydroxyethyl
picramic
acid
(CAS-nro 9961072-7)
(EY-nro
412-520-9)

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.

a) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
205
koskevan f sa
rakkeen a koh
dassa

a) ja b):
b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa

b) 2,0 %

— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä

223

p-Methylaminop
henol
(CAS-nro
150-75-4) (EY-nro
205-768-2) ja sen
sulfaattisuola

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

p-Methylaminop
henol sulfate (CASnro 55-55-0 /
1936-57-8) (EYnro 200-237-1 /
217-706-1)

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,68 % (sul
faattina).

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä

225

Etanoli,
2-[4[etyyli[(2-hydrok
sietyyli)amino]-2nitrofe
nyyli]amino]-,
(CAS-nro 10451693-0) ja sen hyd
rokloridi
HC Blue No 12
(CAS-nro 13288585-9)
(EY-nro
407-020-2)

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusväritu
otteissa

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,75 %
(hydrokloridina).
a) ja b):
— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä

a) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
205
koskevan f sa
rakkeen a koh
dassa
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Rajoitukset
Vii
tenro

Aine

Soveltamis- tai
käyttöala

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa

227

3-Amino-2,4-di
chlorophenol
(CAS-nro 6169342-3)
(EY-nro
262-909-0) ja sen
hydrokloridi
3-Amino-2,4-di
chlorophenol HCl
(CAS-nro 6169343-4)

Suurin sallittu
pitoisuus
valmiissa
kosmeettisessa
valmisteessa

b) 1,5 %
(hydrok
loridina)

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusväritu
otteissa

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

Käytön edellytykset
ja varoitukset, jotka
on painettava
selosteeseen

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %
(hydrokloridina).

a) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
205
koskevan f sa
rakkeen a koh
dassa

b) 1,5 %
(hydrok
loridina)

230

Phenyl methyl py
razolone (CAS-nro
89-25-8) (EY-nro
201-891-0)

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,25 %.

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

232

2-Methyl-5-hydro
xyethylaminophe
nol
(CAS-nro
55302-96-0) (EYnro 259-583-7)

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä

234

Hydroxybenzo
morpholine (CASnro 26021-57-8)
(EY-nro 247-4155)

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,0 %.
— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa
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Rajoitukset
Vii
tenro

237

Aine

2,2’-[(4-Amino-3nitrofe
nyyli)imino]biseta
noli
(CAS-nro
29705-39-3)
ja
sen hydrokloridi
HC Red No 13
(CAS-nro 9415813-1)
(EY-nro
303-083-4

238

2,6-Dimetoksi-3,5pyridiiniamini
(CAS-nro 8567978-3
(vapaana
emäksenä)) ja sen
hydrokloridi

Soveltamis- tai
käyttöala

Suurin sallittu
pitoisuus
valmiissa
kosmeettisessa
valmisteessa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

Käytön edellytykset
ja varoitukset, jotka
on painettava
selosteeseen

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,25 %
(hydrokloridina).

a) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
205
koskevan f sa
rakkeen a koh
dassa

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,25 % (hyd
rokloridina).

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusväritu
otteissa

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,25 %.

a) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
205
koskevan f sa
rakkeen a koh
dassa

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusväritu
otteissa

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa

b) 2,5 %
(hydrok
loridina)

2,6-Dimethoxy3,5-pyridinedia
mine HCl (CASnro 56216-28-5)
(EY-nro 260-0621)
239

HC Violet No 1
(CAS-nro 8257675-8)
(EY-nro
417-600-7)

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa

b) 0,28 %

a) ja b):
— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg

b) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
208
koskevassa f
sarakkeessa

— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä

241

1,5-Naphthalene
diol (CAS-nro 8356-7)
(EY-nro
201-487-4)

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusväritu
otteissa

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,0 %.
b) 1,0 %

a) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
205
koskevan f sa
rakkeen a koh
dassa
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Rajoitukset
Vii
tenro

242

Aine

Hydroksipropyyli
bis(N-hydroksie
tyyli-p-fenylee
nidiamiini) (CASnro 128729-30-6)
ja sen tetrahydrok
loridi

Soveltamis- tai
käyttöala

Suurin sallittu
pitoisuus
valmiissa
kosmeettisessa
valmisteessa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

Käytön edellytykset
ja varoitukset, jotka
on painettava
selosteeseen

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,4 % (tetra
hydrokloridina).

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

Hydroxypropyl
bis(N-hydroxyet
hyl-p-phenylene
diamine)
HCl
(CAS-nro 12872928-2)
(EY-nro
416-320-2)

243

4-Amino-2-hydro
xytoluene
(CASnro
2835-95-2)
(EY-nro
220618-6)

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

244

2,4-Diaminofenok
sietanoli (CAS No
70643-19-5), sen
hydrokloridija
sulfaattisuola

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 2,0 % (hyd
rokloridina).

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,8 %.

a) Kuten mainittu
viitenumeroa
205 koskevan f
sarakkeen
a
kohdassa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

2,4-Diaminophe
noxyethanol HCl
(CAS-nro 6642295-5)
(EY-nro
266-357-1)
2,4-Diaminophe
noxyethanol sul
fate
(CAS-nro
70643-20-8) (EYnro 274-713-2)

245

2-Methylresorcinol
(CAS-nro
60825-3)
(EY-nro
210-155-8)

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituotteissa

246

4-Amino-m-cresol
(CAS-nro
283599-6)
(EY-nro
220-621-2)

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

b) 1,8 %
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Rajoitukset
Vii
tenro

248

Aine

2-Amino-4- hyd
roxyethylaminoani
sole
(CAS-nro
83763-47-7) (EYnro 280-733-2) ja
sen sulfaattisuola

Soveltamis- tai
käyttöala

Suurin sallittu
pitoisuus
valmiissa
kosmeettisessa
valmisteessa

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 % (sul
faattina).

Hydroksietyyli-3,4metyleenidioksiani
liini ja sen hydrok
loridi

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä

2-Amino-4-hydro
xyethylaminoani
sole sulfate (CASnro 83763-48-8)
(EY-nro
280734-8)
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Muut rajoitukset ja vaatimukset

Käytön edellytykset
ja varoitukset, jotka
on painettava
selosteeseen

— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä
Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittamisen
jälkeen hiuksiin levitettä
essä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.

Hiusväriaine ha
pettavissa hius
värituotteissa

Hydroxyethyl-3,4methylenedioxya
niline HCl (CASnro 94158-14-2)
(EY-nro
303085-5)

Kuten
mainittu
viitenumeroa 205
koskevan f sarak
keen a kohdassa

— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä
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3-Nitro-p-hydroxy
ethylaminophenol
(CAS-nro 6523531-6)
(EY-nro
265-648-0)

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 3,0 %.

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusväritu
otteissa

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa

b) 1,85 %

a) ja b):
— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg

a) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
205
koskevan f sa
rakkeen a koh
dassa
b) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
208
koskevassa f
sarakkeessa

— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä
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4-Nitrophenyl ami
noethylurea (CASnro 27080-42-8)
(EY-nro
410700-1)

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,25 %.

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusväritu
otteissa

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa

b) 0,5 %

a) ja b):
— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä

a) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
205
koskevan f sa
rakkeen a koh
dassa

14.5.2011

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

L 125/25

Rajoitukset
Vii
tenro

252

Aine

2-Amino-6-chloro4-nitrophenol
(CAS-nro
635809-4)
(EY-nro
228-762-1)

Soveltamis- tai
käyttöala

Suurin sallittu
pitoisuus
valmiissa
kosmeettisessa
valmisteessa

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 2,0 %.

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusväritu
otteissa

b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa

Muut rajoitukset ja vaatimukset

Käytön edellytykset
ja varoitukset, jotka
on painettava
selosteeseen

a) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
205
koskevan f sa
rakkeen a koh
dassa
b) Kuten
mai
nittu viitenu
meroa
208
koskevassa f
sarakkeessa”

b) 2,0 %

ii) Korvataan viitenumeroa 201 koskeva kohta seuraavasti:
”201

2-Chloro-6-ethyla
mino-4-nitrophe
nol
(CAS-nro
131657-78-8)
(EY-nro
411440-1)

a) Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa
b) Hiusväriaine
ei-hapetta
vissa hius
värituot
teissa

b) 3,0 %

a) Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen
jälkeen
hiuksiin
levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 %.

a) Kuten mainittu
viitenumeroa
205 koskevan f
sarakkeen
a
kohdassa”

a) ja b):
— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä
— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg
— Säilytä nitriittivapaissa
säiliöissä

b) Muutetaan 2 osa seuraavasti:
i) Poistetaan viitenumeroita 3–6, 11, 12, 16, 19–22, 25, 27, 31–39, 44, 48, 49, 55 ja 56 koskevat kohdat.
ii) Korvataan viitenumeroja 10 ja 50 koskevassa g sarakkeessa oleva päiväys ”31.12.2010” päiväyksellä
”31.12.2011”.

