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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2011/59/EU VAN DE COMMISSIE
van 13 mei 2011
tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van de bijlagen II en
III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

Het WCC, later vervangen door het Wetenschappelijk
Comité voor consumentenveiligheid („WCCV”) bij Besluit
2008/721/EG van de Commissie van 5 augustus 2008
tot instelling van een adviesstructuur van wetenschappe
lijke comités en deskundigen op het gebied van con
sumentenveiligheid, volksgezondheid en het milieu en
tot intrekking van Besluit 2004/210/EG (3), heeft de vei
ligheid beoordeeld van afzonderlijke stoffen waarvoor
door de industrie bijgewerkte dossiers waren ingediend.

(5)

De laatste fase van de veiligheidsbeoordelingsstrategie be
stond erin het mogelijke gezondheidsrisico voor de con
sument te beoordelen als gevolg van reactieproducten die
tijdens het haarkleuringsproces door oxidatieve haarkleur
stoffen worden gevormd. In zijn advies van 21 september
2010 zag het WCCV geen aanleiding tot grote bezorgd
heid ten aanzien van de genotoxiciteit en carcinogeniteit
van de momenteel in de Unie gebruikte haarkleurmidde
len en hun reactieproducten.

(6)

Van enkele haarkleurstoffen in haarkleurmiddelen is het
gebruik voorlopig toegestaan tot en met 31 december
2010, met inachtneming van de grenzen en voorwaarden
in het tweede deel van bijlage III bij Richtlijn
76/768/EEG.

(7)

In het licht van de risicobeoordeling van de ingediende
veiligheidsgegevens en de definitieve adviezen van het
WCCV over de veiligheid van afzonderlijke stoffen en
van de reactieproducten is het passend de momenteel
in het tweede deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG
opgenomen voorlopig toegelaten stoffen op te nemen in
het eerste deel van die bijlage.

(8)

De veiligheidsbeoordeling door het WCCV van de in het
tweede deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG opge
nomen stoffen hydroxyethyl-2-nitro-p-toluidine en HC
Red No 10 + HC Red No 11 kon niet voor
31 december 2010 worden afgerond. Daarom moet het
voorlopig gebruik van die stoffen worden verlengd tot en
met 31 december 2011.

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese
Unie,
Gezien Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake cosmetische producten (1), en met name
artikel 8, lid 2,
Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor con
sumentenveiligheid,
Overwegende hetgeen volgt:

(1)

Naar aanleiding van de publicatie van de wetenschappe
lijke studie „Use of permanent hair dyes and bladder
cancer risk” in 2001 concludeerde het Wetenschappelijk
Comité voor cosmetische producten en voor consumen
ten bestemde niet-voedingsproducten („WCCNVP”), dat
nadien bij Besluit 2004/210/EG van de Commissie (2)
door het Wetenschappelijk Comité voor consumenten
producten („WCC”) werd vervangen, dat de mogelijke
risico’s tot bezorgdheid stemmen. Het WCC adviseerde
de Commissie om verdere maatregelen te treffen om het
gebruik van haarkleurstoffen te reguleren.

(2)

Voorts beval het WCC een algemene veiligheidsbeoor
delingsstrategie voor haarkleurstoffen aan, met voor
schriften voor het testen van in haarkleurmiddelen ge
bruikte stoffen op hun mogelijke genotoxiciteit of muta
geniteit.

(3)

Naar aanleiding van de adviezen die het WCC heeft uit
gebracht, is de Commissie met de lidstaten en de belang
hebbende partijen een algemene strategie overeengeko
men voor de regulering van stoffen die in haarkleurmid
delen worden gebruikt, die inhoudt dat de industrie dos
siers met bijgewerkte wetenschappelijke gegevens over de
veiligheid van haarkleurstoffen voor een risicobeoor
deling aan het WCC moet voorleggen.

(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.
(2) PB L 66 van 4.3.2004, blz. 45.

(3) PB L 241 van 10.9.2008, blz. 21.
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Over de stof o-aminophenol stelde het WCCV in zijn
advies van 22 juni 2010 dat op grond van de beschik
bare gegevens geen definitieve conclusie over de veilig
heid van die stof kon worden getrokken. Op grond van
dat advies kan o-aminophenol niet als veilig worden be
schouwd wanneer het in haarkleurmiddelen wordt ge
bruikt, en moet het daarom worden opgenomen in bij
lage II bij Richtlijn 76/768/EEG.

14.5.2011

Zij passen die bepalingen toe vanaf 3 januari 2012.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.

(10)

Richtlijn 76/768/EEG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belang
rijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

(11)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeen
stemming met het advies van het Permanent Comité
voor cosmetische producten,

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen II en III bij Richtlijn 76/768/EEG worden gewijzigd
overeenkomstig de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 13 mei 2011.

Artikel 2
1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 3 januari 2012 de nodige
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en
bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen
de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld mede.

Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BIJLAGE
Richtlijn 76/768/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1) Aan bijlage II wordt de volgende vermelding toegevoegd:
Ref. nr.

„1372

Chemische benaming

CAS-nr./EG-nr.

o-Aminophenol (CI 76520) en zouten daarvan

CAS-nr. 95-55-6 / 67845-79-8 / 51-19-4
EG-nr. 202-431-1 / 267-335-4”

2) Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:
a) Het eerste deel wordt als volgt gewijzigd:
i) De volgende vermeldingen worden toegevoegd:
Grenzen
Ref.
nr.

„215

Stof

4-Amino-3-nitro
phenol (CAS-nr.
610-81-1) (EG-nr.
210-236-8)

Toepassingsgebied
en/of gebruik

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen
216

2,7-Naphtalenediol
(CAS-nr. 582-172) (EG-nr. 209478-7)

m-Aminophenol
(CAS-nr. 591-275) (EG-nr. 209711-2) en zouten
daarvan
m-Aminophenol
HCl (CAS-nr. 5181-0) (EG-nr. 200125-2)
m-Aminophenol
sulfate (CAS-nr.
68239-81-6) (EGnr. 269-475-1)
sodium m-Amin
ophenol (CAS-nr.
38171-54-9)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Andere beperkingen en eisen

a) Na menging onder
oxiderende omstandig
heden mag de op het
haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 1,5 %

Gebruiksvoorwaarden
en waarschuwingen
die op het etiket
dienen te worden
vermeld

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)

b) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 208,
kolom f

b) 1,0 %

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen
217

Maximaal
toelaatbare
concentratie in
het cosmetische
eindproduct

a) Na menging onder
oxiderende omstandig
heden mag de op het
haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 1,0 %

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 1,2 %

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

b) 1,0 %
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Grenzen
Ref.
nr.

Stof

Toepassingsgebied
en/of gebruik

Maximaal
toelaatbare
concentratie in
het cosmetische
eindproduct

Andere beperkingen en eisen

14.5.2011

Gebruiksvoorwaarden
en waarschuwingen
die op het etiket
dienen te worden
vermeld

218

2,6-Dihydroxy3,4-dimethylpyri
dine (CAS-nr.
84540-47-6) (EGnr. 283-141-2)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 1,0 %

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

222

2-Hydroxyethyl
picramic acid
(CAS-nr. 9961072-7) (EG-nr. 412520-9)

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

a) Na menging onder
oxiderende omstandig
heden mag de op het
haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 1,5 %
Voor a) en b):
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)

b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen

b) 2,0 %

223

p-Methylamin
ophenol (CAS-nr.
150-75-4) (EG-nr.
205-768-2) en het
sulfaat daarvan
p-Methylamin
ophenol sulfate
(CAS-nr. 55-55-0/
1936-57-8) (EGnr. 200-237-1/
217-706-1)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 0,68 % (als sul
faat)
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

225

Ethanol, 2-[4[ethyl[(2-hydroxy
ethyl)amino]-2-ni
trophenyl]amino]-,
(CAS-nr. 10451693-0) en het hy
drochloride daar
van
HC Blue No 12
(CAS-nr. 13288585-9) (EG-nr. 407020-2)

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

a) Na menging onder
oxiderende omstan
digheden mag de op
het haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 0,75 % (als hy
drochloride)
Voor a) en b):
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)
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Grenzen
Ref.
nr.

Stof

Toepassingsgebied
en/of gebruik

b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen

227

3-Amino-2,4-di
chlorophenol
(CAS-nr. 6169342-3) (EG-nr. 262909-0) en het hy
drochloride ervan
3-Amino-2,4-di
chlorophenol HCl
(CAS-nr. 6169343-4)

Maximaal
toelaatbare
concentratie in
het cosmetische
eindproduct

Gebruiksvoorwaarden
en waarschuwingen
die op het etiket
dienen te worden
vermeld

b) 1,5 %
(als hy
drochlo
ride)

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen

Andere beperkingen en eisen

L 125/21

a) Na menging onder
oxiderende omstan
digheden mag de op
het haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 1,5 % (als hydro
chloride)

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)

b) 1,5 %
(als hy
drochlo
ride)

230

Phenyl methyl py
razolone (CAS-nr.
89-25-8) (EG-nr.
201-891-0)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 0,25 %

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

232

2-Methyl-5-hy
droxyethylamin
ophenol (CAS-nr.
55302-96-0) (EGnr. 259-583-7)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 1,5 %
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

234

Hydroxybenzo
morpholine (CASnr. 26021-57-8)
(EG-nr. 247415-5)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 1,0 %
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)
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Grenzen
Ref.
nr.

237

Stof

2,2’-[(4-Amino-3nitrophe
nyl)imino]bisetha
nol (CAS-nr.
29705-39-3) en
het hydrochloride
daarvan
HC Red No 13
(CAS-nr. 9415813-1) (EG-nr. 303083-4

Toepassingsgebied
en/of gebruik

Maximaal
toelaatbare
concentratie in
het cosmetische
eindproduct

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen

Andere beperkingen en eisen

14.5.2011

Gebruiksvoorwaarden
en waarschuwingen
die op het etiket
dienen te worden
vermeld

a) Na menging onder
oxiderende omstan
digheden mag de op
het haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 1,25 % (als hy
drochloride)

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)

b) 2,5 %
(als hy
drochlo
ride)

238

2,6-Dimethoxy3,5-pyridinedia
mine (CAS-nr.
85679-78-3) (vrije
base) en het hy
drochloride daar
van
2,6-Dimethoxy3,5-pyridinedia
mine HCl (CAS-nr.
56216-28-5) (EGnr. 260-062-1)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 0,25 % (als hy
drochloride)

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

239

HC Violet No 1
(CAS-nr. 8257675-8) (EG-nr. 417600-7)

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

a) Na menging onder
oxiderende omstan
digheden mag de op
het haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 0,25 %
Voor a) en b):
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)

b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen

241

1,5-Naphthalene
diol (CAS-nr. 8356-7) (EG-nr. 201487-4

b) 0,28 %

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen

a) Na menging onder
oxiderende omstan
digheden mag de op
het haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 1,0 %
b) 1,0 %

b) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 208,
kolom f

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)
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Grenzen
Ref.
nr.

Stof

Toepassingsgebied
en/of gebruik

Maximaal
toelaatbare
concentratie in
het cosmetische
eindproduct

Andere beperkingen en eisen

L 125/23

Gebruiksvoorwaarden
en waarschuwingen
die op het etiket
dienen te worden
vermeld

242

Hydroxypropyl
bis(N-hydroxy
ethyl-p-phenylene
diamine) (CAS-nr.
128729-30-6) en
het tetrahydro
chloride daarvan
Hydroxypropyl
bis(N-hydroxy
ethyl-p-phenylene
diamine) HCl
(CAS-nr. 12872928-2) (EG-nr. 416320-2)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 0,4 % (als tetra
hydrochloride)

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

243

4-Amino-2-hy
droxytoluene
(CAS-nr. 283595-2) (EG-nr. 220618-6)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 1,5 %

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

244

2,4-Diaminophe
noxyethanol (CASnr. 70643-19-5)
en het hydrochlo
ride en sulfaat
daarvan
2,4-Diaminophe
noxyethanol HCl
(CAS-nr. 6642295-5) (EG-nr. 266357-1)
2,4-Diaminophe
noxyethanol sul
fate (CAS-nr.
70643-20-8) (EGnr. 274-713-2)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 2,0 % (als hy
drochloride)

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

245

2-Methylresorcinol
(CAS-nr. 608-253) (EG-nr. 210155-8)

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

a) Na menging onder
oxiderende omstan
digheden mag de op
het haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 1,8 %

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 1,5 %

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen
246

4-Amino-m-cresol
(CAS-nr. 283599-6) (EG-nr. 220621-2)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

b) 1,8 %
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Grenzen
Ref.
nr.

Stof

Toepassingsgebied
en/of gebruik

Maximaal
toelaatbare
concentratie in
het cosmetische
eindproduct

Andere beperkingen en eisen

14.5.2011

Gebruiksvoorwaarden
en waarschuwingen
die op het etiket
dienen te worden
vermeld

248

2-Amino-4-hy
droxyethylaminoa
nisole (CAS-nr.
83763-47-7) (EGnr. 280-733-2) en
het sulfaat daarvan
2-Amino-4-hy
droxyethylaminoa
nisole sulfate
(CAS-nr. 8376348-8) (EG-nr. 280734-8)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 1,5 % (als sulfaat)
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

249

Hydroxyethyl-3,4methylenediox
yaniline en het
hydrochloride
daarvan
Hydroxyethyl-3,4methylenediox
yaniline HCl (CASnr. 94158-14-2)
(EG-nr. 303085-5)

Haarkleurstof in
oxidatieve haar
kleurmiddelen

Na menging onder oxide
rende omstandigheden
mag de op het haar aan
gebrachte maximumcon
centratie niet meer bedra
gen dan 1,5 %
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

Zoals vermeld bij
referentienummer
205, kolom f, on
der a)

250

3-Nitro-p-hy
droxyethylamin
ophenol (CAS-nr.
65235-31-6) (EGnr. 265-648-0)

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

a) Na menging onder
oxiderende omstan
digheden mag de op
het haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 3,0 %
Voor a) en b):
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)

b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen

251

4-Nitrophenyl
aminoethylurea
(CAS-nr. 2708042-8) (EG-nr. 410700-1)

b) 1,85 %

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len
b) Haarkleur
stof in nietoxidatieve
haarkleur
middelen

b) 0,5 %

a) Na menging onder
oxiderende omstan
digheden mag de op
het haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 0,25 %
Voor a) en b):
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

b) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 208,
kolom f

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)
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Grenzen
Ref.
nr.

252

Stof

2-Amino-6chloro-4-nitrophe
nol (CAS-nr.
6358-09-4) (EGnr. 228-762-1)

Toepassingsgebied
en/of gebruik

Maximaal
toelaatbare
concentratie in
het cosmetische
eindproduct

a) Haarkleur
stof in oxi
datieve haar
kleurmidde
len

b) Haarkleurstof
in niet-oxida
tieve
haar
kleurmidde
len

Andere beperkingen en eisen

a) Na menging onder
oxiderende omstan
digheden mag de op
het haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 2,0 %

L 125/25

Gebruiksvoorwaarden
en waarschuwingen
die op het etiket
dienen te worden
vermeld

a) Zoals vermeld
bij
referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)

b) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 208,
kolom f”

b) 2,0 %

ii) De vermelding onder nummer 201 komt als volgt te luiden:
„201

2-Chloro-6-ethyla
mino-4-nitrophe
nol (CAS-nr.
131657-78-8)
(EG-nr. 411440-1)

a) Haarkleurstof
in oxidatieve
haarkleurmid
delen
b) Haarkleurstof
in niet-oxida
tieve
haar
kleurmiddelen

b) 3,0 %

a) Na menging onder oxi
derende omstandighe
den mag de op het
haar aangebrachte
maximumconcentratie
niet meer bedragen
dan 1,5 %
a) en b):
— Niet gebruiken samen
met nitroserende
agentia
— Maximaal gehalte aan
nitrosamine: 50 μg/kg
— Bewaren in nitrietvrije
recipiënten

a) Zoals vermeld
bij referentie
nummer 205,
kolom f, onder
a)”

b) Het tweede deel wordt als volgt gewijzigd:
i) De vermeldingen onder de nummers 3 tot en met 6, 11, 12, 16, 19 tot en met 22, 25, 27, 31 tot en met 39,
44, 48, 49, 55 en 56 worden geschrapt.
ii) In de vermeldingen met de referentienummers 10 en 50 wordt in kolom g de datum „31.12.2010” vervangen
door „31.12.2011”.

