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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΟΔΗΓΙΑ 2012/21/ΕΕ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 2ας Αυγούστου 2012
για τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με
σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων II και III στην τεχνική πρόοδο
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

κατάργηση της απόφασης 2004/210/ΕΚ (3), εκτίμησε την
ασφάλεια των μεμονωμένων ουσιών για τις οποίες ο βιομη
χανικός κλάδος είχε υποβάλει ενημερωμένους φακέλους.

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης,
Έχοντας υπόψη την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της
27ης Ιουλίου 1976, περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρα
τών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), και
ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,

(5)

Το τελευταίο βήμα της στρατηγικής για την εκτίμηση της
ασφάλειας ήταν να αξιολογηθεί ο πιθανός κίνδυνος για την
υγεία του καταναλωτή από προϊόντα αντίδρασης που σχη
ματίζονται από οξειδωτικές ουσίες βαφής μαλλιών κατά τη
διαδικασία βαφής μαλλιών. Στη γνώμη της, στις 21 Σεπτεμ
βρίου 2010, βάσει των τότε διαθέσιμων στοιχείων ασφάλει
ας, η SCCS δεν εξέφρασε ιδιαίτερη ανησυχία για τη γονι
διοτοξικότητα και την καρκινογενετικότητα των βαφών μαλ
λιών και των προϊόντων αντίδρασής τους που χρησιμοποιού
νται σήμερα στην ΕΕ.

(6)

Με βάση την εκτίμηση επικινδυνότητας των στοιχείων για
την ασφάλεια που έχουν υποβληθεί και τις τελικές γνώμες
της SCCS για την ασφάλεια των μεμονωμένων ουσιών και
των προϊόντων αντίδρασης, είναι σκόπιμο να συμπεριλη
φθούν στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ οι 24 αξιολογηθείσες ουσίες βαφής μαλλιών
που δεν ρυθμίζονται στην οδηγία 76/768/ΕΟΚ.

(7)

Οι ουσίες Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine (υδροξυαιθυ
λο-2-νιτρο-π-τολουιδίνη) και HC Red No. 10 + HC Red
No. 11 είχαν προσωρινά επιτραπεί για χρήση σε προϊόντα
βαφής μαλλιών έως τις 31 Δεκεμβρίου 2011 βάσει των
περιορισμών και όρων που παρατίθενται στις καταχωρίσεις
10 και 50 στο μέρος 2 του παραρτήματος III στην οδηγία
76/768/ΕΟΚ. Βάσει των τελικών γνωμών που δόθηκαν από
την SCCS σχετικά με την ασφάλειά τους, οι ουσίες Hydro
xyethyl-2-Nitro-p-Toluidine και HC Red No. 10 + HC
Red No. 11 μπορούν να θεωρηθούν ασφαλείς σε προϊόντα
βαφής μαλλιών και παρατίθενται στο μέρος 1 του παραρτή
ματος III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ.

(8)

Ύστερα από την αξιολόγηση από την SCCS σχετικά με τις
ουσίες 1-Napthol και Resorcinol, που παρατίθενται στο
μέρος 1 του παραρτήματος III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ,
οι ανώτατες επιτρεπόμενες συγκεντρώσεις τους στα τελικά
καλλυντικά προϊόντα θα πρέπει να αλλαχθούν.

(9)

Όσον αφορά την ουσία HC Red No. 16, η SCCS ανέφερε
στη γνώμη της της 14ης Δεκεμβρίου 2010 ότι, βάσει του
χαμηλού περιθωρίου ασφάλειας για τη χρήση τόσο σε οξει
δωτικές όσο και μη οξειδωτικές συνθέσεις βαφής μαλλιών, η
ουσία HC Red No. 16 παρουσιάζει κίνδυνο για την υγεία
του καταναλωτή. Συνεπώς, η ουσία HC Red No. 16 θα
πρέπει να παρατεθεί στο παράρτημα ΙΙ της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ.

Κατόπιν διαβούλευσης με την επιστημονική επιτροπή για την ασφά
λεια των καταναλωτών,
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, η οποία στη συνέχεια
αντικαταστάθηκε από την επιστημονική επιτροπή για τα
καταναλωτικά προϊόντα («SCCP») σύμφωνα με την απόφαση
2004/210/ΕΚ της Επιτροπής (2), κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι οι δυνητικοί κίνδυνοι είναι ανησυχητικοί. Συνέστησε,
επίσης, να λάβει η Επιτροπή περαιτέρω μέτρα για τον έλεγχο
της χρήσης των ουσιών βαφών μαλλιών.

(2)

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

(3)

Σε συνέχεια των γνωμοδοτήσεων της SCCP, η Επιτροπή
συμφώνησε με τα κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη
για μια συνολική στρατηγική σχετικά με τη ρύθμιση των
ουσιών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα βαφής μαλλιών,
σύμφωνα με την οποία ο βιομηχανικός κλάδος κλήθηκε να
υποβάλει φακέλους που περιέχουν ενημερωμένα επιστημο
νικά δεδομένα για την ασφάλεια των ουσιών βαφών μαλλιών
με σκοπό να διενεργήσει η SCCP εκτίμηση επικινδυνότητας.

(4)

Η SCCP, η οποία στη συνέχεια αντικαταστάθηκε από την
επιστημονική επιτροπή για την ασφάλεια των καταναλωτών
(«SCCS») σύμφωνα με την απόφαση 2008/721/ΕΚ της Επι
τροπής, της 5ης Αυγούστου 2008, για τη σύσταση μιας
συμβουλευτικής δομής επιστημονικών επιτροπών και εμπει
ρογνωμόνων στον τομέα της ασφάλειας των καταναλωτών,
της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος και για την

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169.
(2) ΕΕ L 66 της 4.3.2004, σ. 45.

(3) ΕΕ L 241 της 10.9.2008, σ. 21.
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(10)

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

κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς απο
φασίζεται από τα κράτη μέλη.

(11)

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

2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα ΙΙ και III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιού
νται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν τις αναγκαίες
νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορ
φωθούν με την παρούσα οδηγία το αργότερο την 1η Μαρτίου
2013. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν
λόγω διατάξεων.
Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Σεπτεμβρίου 2013.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρο
νται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά

Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη
δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 2 Αυγούστου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSO
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο παράρτημα ΙΙ προστίθεται η ακόλουθη καταχώριση:
Αύξων αριθ.

Χημική ονομασία

Αριθ. CAS / ΕΚ

EL

N-(2-νιτρο-4-αμινοφαινυλ)-αλλυλαμίνη (HC Red No. 16) και άλατά της

«1373

Αριθ. CAS 160219-76-1»

2. Το παράρτημα III τροποποιείται ως εξής:
α) το μέρος 1 τροποποιείται ως ακολούθως:
i) προστίθενται οι ακόλουθες καταχωρίσεις:
Περιορισμοί
Ουσία

a

b

«253

2,2'-[(4-aminophenyl))imi
no]bis(ethanol) sulphate

Πεδίο εφαρμογής ή/και χρήσης

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο
τελικό καλλυντικό

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις

Όροι χρησιμοποίησης και προειδοποι
ήσεις που πρέπει να περιέχονται υπο
χρεωτικά στην επισήμανση

c

d

e

f

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδω
τικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συν
θήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που
εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 2,5 % (υπολογιζόμενη ως
θειικό άλας)

N,N-bis(2-Hydroxyethyl)-p-Pheny
lenediamine Sulfate
Αριθ. CAS: 54381-16-7

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

— Να μη χρησιμοποιείται με συστή
ματα νιτρώδωσης

αριθ. ΕΚ 259-134-5

— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί
νης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλ
λαγμένους από νιτρίδια
254

1,3-Benzenediol, 4-chloro4-Chlororesorcinol

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδω
τικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συν
θήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που
εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 2,5 %

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλ
λιών

α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές
συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση
που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 3,4 % (υπο
λογιζόμενη ως θειικό άλας).

α) Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

Αριθ. CAS: 95-88-5
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Αύξων αριθμός

Αριθ. ΕΚ 202-462-0
255

2,4,5,6-Tetraaminopyrimidine sul
phate
Tetraaminopyrimidine Sulphate
Αριθ. CAS: 5392-28-9

β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη
οξειδωτικά προϊόντα βαφής
μαλλιών

β) 3,4 % (υπολογιζόμενη ως θει
ικό άλας)

3.8.2012

Αριθ. ΕΚ 226-393-0

256

b

3-(2-hydroxyethyl)-p-phenylene
diammonium sulfate

c

d

e

f

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδω
τικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συν
θήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που
εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 2,0 % (υπολογιζόμενη ως
θειικό άλας)

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλ
λιών

α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές
συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση
που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 0,5 %.

α) Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

Hydroxyethyl-p-Phenylenediamine
Sulfate

3.8.2012

a

EL

Αριθ. CAS: 93841-25-9
Αριθ. ΕΚ 298-995-1
257

1H-indole-5,6-diol
Dihydroxyindole
Αριθ. CAS: 3131-52-0

β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη
οξειδωτικά προϊόντα βαφής
μαλλιών

5-Amino-4-chloro-2-methylphenol
hydrochloride

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδω
τικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συν
θήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που
εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 1,5 % (υπολογιζόμενη ως
υδροχλωρικό άλας).

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδω
τικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συν
θήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που
εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 0,5%

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

β) 0,5 %

5-Amino-4-Chloro-o-Cresol HCl
Αριθ. CAS: 110102-85-7
259

1H-indol-6-ol
6-Hydroxyindole
Αριθ. CAS 2380-86-1

β) Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 208, στήλη στ

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
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Αριθ. ΕΚ 412-130-9

Αριθ. ΕΚ 417-020-4
260

1H-indole-2,3-Dione
Isatin

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 208, στήλη στ)

1,6 %

Αριθ. CAS: 91-56-5
Αριθ. ΕΚ 202-077-8
261

2-aminopyridin-3-ol
2-Amino-3-Hydroxypyridine

Αριθ. ΕΚ 240-886-8

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συν
θήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που
εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 1,0%

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)
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Αριθ. CAS 16867-03-1

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδω
τικά προϊόντα βαφής μαλλιών

262

b

2-Methyl-1-naphthyl acetate
1-Acetoxy-2-Methylnaphthalene

c

d

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδω
τικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συν
θήκες η μέγιστη συγκέντρωση που
εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 2,0 % (όταν τόσο η 2Methyl-1-Naphthol όσο και η 1-Aceto
xy-2-Methylnaphthalene είναι παρού
σες σε μια σύνθεση βαφής μαλλιών, η
μέγιστη συγκέντρωση στο κεφάλι της
ουσίας 2-Methyl-1-Naphthol δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %.)

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

2-Methyl-1-Naphthol

α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλ
λιών

α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές
συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση
που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1,0%.

α) Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

Αριθ. ΕΚ 231-265-2

264

Disodium 5,7-dinitro-8-oxido-2naphthalenesulfonate
Acid Yellow 1
Αριθ. CAS: 846-70-8
Αριθ. ΕΚ 212-690-2
CI 10316

265

4-Nitro-1,2-phenylenediamine
4-Nitro-o-Phenylenediamine

β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη
οξειδωτικά προϊόντα βαφής
μαλλιών

β) 0,2 %

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδω
τικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Αριθ. CAS: 99-56-9

β) Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 208, στήλη στ

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συν
θήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που
εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 0,5 %

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

— Να μη χρησιμοποιείται με παράγο
ντες νιτρώδωσης

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 208, στήλη στ)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθ. CAS: 7469-77-4
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Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συν
θήκες η μέγιστη συγκέντρωση που
εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 2,0 % (όταν τόσο η 2Methyl-1-Naphthol όσο και η 1-Aceto
xy-2-Methylnaphthalene είναι παρού
σες σε μια σύνθεση βαφής μαλλιών, η
μέγιστη συγκέντρωση στο κεφάλι της
ουσίας 2-Methyl-1-Naphthol δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 2,0 %)

Αριθ. ΕΚ 454-690-7

1-Hydroxy-2-methylnaphthalene

f

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδω
τικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Αριθ. CAS 5697-02-9

263

e
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a

Αριθ. ΕΚ 202-766-3
266

2-(4-Amino-3-nitroanilino)ethanol
HC Red No. 7
Αριθ. CAS: 24905-87-1

1,0 %

— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί
νης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλ
λαγμένους από νιτρίδια

3.8.2012

Αριθ. ΕΚ 246-521-9

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

267

b

2-[bis(2-Hydroxyethyl)amino]-5nitrophenol

c

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

d

1,5 %

HC Yellow No. 4

Αριθ. CAS: 4926-55-0

α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές
συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση
που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 0,75%.

α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλ
λιών
β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη
οξειδωτικά προϊόντα βαφής
μαλλιών

β) 1,0 %

α) Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

Για το α) και το β):

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθ. ΕΚ 225-555-8

EL

HC Yellow No. 2

— Να μη χρησιμοποιείται με συστή
ματα νιτρώδωσης

— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλ
λαγμένους από νιτρίδια

Αριθ. ΕΚ 428-840-7
2-[(2-Nitrophenyl)amino]ethanol

f

— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί
νης: 50 μg/kg

Αριθ. CAS: 59820-43-8
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e

— Να μη χρησιμοποιείται με συστή
ματα νιτρώδωσης
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί
νης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλ
λαγμένους από νιτρίδια
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4-[(2-Nitrophenyl)amino]phenol
HC Orange No. 1

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

1,0 %

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

1,0 %

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

0,5% (υπολογιζόμενη ως υδρο
χλωρικό άλας)

Αριθ. CAS 54381-08-7
Αριθ. EC 259-132-4
270

2-nitro-N1-phenyl-benzene-1,4diamine
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a

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 208, στήλη στ)

HC Red No. 1
Αριθ. CAS: 2784-89-6
Αριθ. ΕΚ 220-494-3
271

1-Methoxy-3-(β-aminoethyl)
amino-4-nitrobenzene,
hydrochloride
HC Yellow No. 9

Αριθ. EC 415-480-1

— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί
νης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλ
λαγμένους από νιτρίδια

L 208/13

Αριθ. CAS 86419-69-4

— Να μη χρησιμοποιείται με συστή
ματα νιτρώδωσης
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b

c

1-(4’-Aminophenylazo)-2-methyl4-(bis-2-hydroxyethyl) aminoben
zene

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

d

e

f

0,25%

L 208/14

a

HC Yellow No. 7
EL

Αριθ. CAS: 104226-21-3
Αριθ. ΕΚ 146-420-6
273

N-(2-Hydroxyethyl)-2-nitro-4-tri
fluormethyl-aniline
HC Yellow No. 13
Αριθ. CAS: 10442-83-8

β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη
οξειδωτικά προϊόντα βαφής
μαλλιών

β) 2,5 %

Για το α) και το β):
— Να μη χρησιμοποιείται με συστή
ματα νιτρώδωσης
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί
νης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλ
λαγμένους από νιτρίδια
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Benzenaminium, 3-[(4,5-dihydro3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyra
zol-4-yl)azo]-N,N,Ntrimethyl-,
chloride

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

2,0%

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

0,3 % (του μείγματος σε αναλο
γία 1:1 του 2,2’-[4-(4-aminoph
enylazo)phenylimino]diethanol
και lignosulfate)

Ουσία βαφής μαλλιών σε μη οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλλιών

0,3%

Basic Yellow 57
Αριθ. CAS: 68391-31-1
Αριθ. ΕΚ 269-943-5
275

Ethanol, 2,2'-[[4-[(4-aminophenyl)
azo]phenyl]imino]bisDisperse Black 9

α) Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αριθ. ΕΚ 443-760-2

α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές
συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση
που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 2,5 %.

α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλ
λιών

Αριθ. CAS: 20721-50-0
Αριθ. ΕΚ 243-987-5
276

9,10-Anthracenedione,
1,4bis[(2,3-dihydroxypropyl)amino]HC Blue No.14
Αριθ. ΕΚ 421-470-7

— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί
νης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλ
λαγμένους από νιτρίδια

3.8.2012

Αριθ. CAS: 99788-75-7

— Να μη χρησιμοποιείται με συστή
ματα νιτρώδωσης
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b

c

2-(4-methyl-2-nitroanilino)ethanol
Hydroxyethyl-2-Nitro-p-Toluidine
Αριθ. CAS: 100418-33-5
Αριθ. ΕΚ 408-090-7

α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλ
λιών
β) 1,0 %

β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη
οξειδωτικά προϊόντα βαφής
μαλλιών

β) 2,0 %

f

α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές
συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση
που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %.
Για το α) και το β):
— Να μη χρησιμοποιείται με συστή
ματα νιτρώδωσης
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί
νης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλ
λαγμένους από νιτρίδια

α) Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)

α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές
συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση
που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1,0 %.
Για το α) και το β):
— Να μη χρησιμοποιείται με συστή
ματα νιτρώδωσης
— Μέγιστη περιεκτικότητα νιτροζαμί
νης: 50 μg/kg
— Να διατηρείται σε περιέκτες απαλ
λαγμένους από νιτρίδια

α) Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205, στήλη στ α)»

ii) οι καταχωρίσεις με αύξοντα αριθμό 16 και 22 αντικαθίστανται από τις ακόλουθες:
Περιορισμοί
Αύξων αριθ.

Ουσία

a

b

«16

1-Naphthalenol
1-Naphthol

Πεδίο εφαρμογής ή/και χρήσης

Μέγιστη επιτρεπόμενη συγκέντρωση στο
τελικό καλλυντικό

Άλλοι περιορισμοί και απαιτήσεις

Όροι χρησιμοποίησης και προειδοποι
ήσεις που πρέπει να περιέχονται υπο
χρεωτικά στην επισήμανση

c

d

e

f

Ουσία βαφής μαλλιών σε οξειδω
τικά προϊόντα βαφής μαλλιών

Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές συν
θήκες, η μέγιστη συγκέντρωση που
εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν πρέπει να
υπερβαίνει το 2,0 %

Όπως αναφέρεται στον αύξοντα
αριθμό 205 στήλη στ α)

α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλ
λιών

α) Μετά την ανάμειξη υπό οξειδωτικές
συνθήκες, η μέγιστη συγκέντρωση
που εφαρμόζεται στα μαλλιά δεν
πρέπει να υπερβαίνει το 1,25 %.

α) 1. Περιέχει Resorcinol.

Αριθ. CAS: 90-15-3

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

α) Ουσία βαφής μαλλιών σε οξει
δωτικά προϊόντα βαφής μαλ
λιών

e

EL

1-amino-2-nitro-4-(2',3'-dihydro
xypropyl)amino-5-chlorobenzene
+ 1,4-bis-(2',3'-dihydroxypropyl)
amino-2-nitro-5-chlorobenzene
HC Red No. 10 + HC Red No. 11
Αριθ. CAS: 95576-89-9 + 9557692-4
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β) Ουσία βαφής μαλλιών σε μη
οξειδωτικά προϊόντα βαφής
μαλλιών

d
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a

Αριθ. ΕΚ 201-969-4
22

1,3-benzenediol
Resorcinol
Αριθ. CAS: 108-46-3

1. γενική χρήση
2. επαγγελματική χρήση

L 208/15

Αριθ. ΕΚ 203-585-2

Ξεπλένετε καλά τα μαλλιά
μετά τη χρήση.

b

c

d

e

f

Να μη χρησιμοποιείται για
τη βαφή των βλεφαρίδων
και των φρυδιών

EL

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια
εάν έλθουν σε επαφή με το
προϊόν.

L 208/16

a

Όπως αναφέρεται στον
αύξοντα αριθμό 205 στήλη
στ α)
2. Μόνο για
χρήση

επαγγελματική

Περιέχει Resorcinol.

Όπως αναφέρεται στον
αύξοντα αριθμό 205 στήλη
στ α).

β) Λοσιόν για τα μαλλιά και
σαμπουάν
β) στο μέρος 2 οι καταχωρίσεις με αύξοντα αριθμό 10 και 50 διαγράφονται.

β) 0,5 %

β) Περιέχει Resorcinol.»

Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια
εάν έλθουν σε επαφή με το
προϊόν.

3.8.2012

