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KOMISSION ASETUS (EU) N:o 658/2013,
annettu 10 päivänä heinäkuuta 2013,
kosmeettisista valmisteista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o
1223/2009 liitteiden II ja III muuttamisesta
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN KOMISSIO, joka

(3)

ottaa huomioon kosmeettisista valmisteista 30 päivänä marras
kuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston ase
tuksen (EY) N:o 1223/2009 (1) ja erityisesti sen 31 artiklan 1
kohdan,

Täytäntöönpanodirektiivin 2012/21/EU mukaisesti jäsen
valtioiden on sovellettava kyseisen direktiivin noudatta
miseksi annettuja lakeja, asetuksia ja hallinnollisia mää
räyksiä 1 päivästä syyskuuta 2013. Siksi mainittua ase
tusta olisi sovellettava kyseisestä päivästä alkaen.

(4)

Sen vuoksi asetusta (EY) N:o 1223/2009 olisi muutetta
va.

sekä katsoo seuraavaa:

(5)

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

ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopi
muksen,

(1)

(2)

Kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsää
dännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976 an
netun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (2) korvaavaa
asetusta (EY) N:o 1223/2009 aletaan soveltaa 11 päivästä
heinäkuuta 2013.
Direktiivin 76/768/ETY liitteitä II ja III muutettiin komis
sion täytäntöönpanodirektiivillä 2012/21/EU (3) mainitun
asetuksen hyväksymisen jälkeen siten, että liitteeseen II
sisällytettiin yksi hiusväriaine, liitteessä III olevaan 1
osaan sisällytettiin 26 hiusväriainetta ja liitteessä III ole
vassa 1 osassa mainitun kahden hiusväriaineen suurimpia
sallittuja pitoisuuksia valmiissa kosmeettisessa valmis
teessa muutettiin. Nämä muutokset olisi lisättävä myös
asetukseen (EY) N:o 1223/2009.

ON HYVÄKSYNYT TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteet II ja III tämän
asetuksen liitteen mukaisesti.
2 artikla
Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä
sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa leh
dessä.
Sitä sovelletaan 1 päivästä syyskuuta 2013.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenval
tioissa.

Tehty Brysselissä 10 päivänä heinäkuuta 2013.
Komission puolesta
Puheenjohtaja
José Manuel BARROSO

(1) EUVL L 342, 22.12.2009, s. 59.
(2) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.
(3) EUVL L 208, 3.8.2012, s. 8.
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LIITE
Muutetaan asetuksen (EY) N:o 1223/2009 liitteet II ja III seuraavasti:
1) Lisätään liitteeseen II seuraava kohta:

FI

Aineiden tunnistus

Viitenumero

”1373

Kemiallinen nimi/INN

CAS-numero

N-(2-nitro-4-aminofenyyli)-allylamiini (HC Red No. 16) ja sen
suolat

160219-76-1”

EC-numero

2) Muutetaan liite III seuraavasti:

Rajoitukset

Aineiden tunnistaminen
Viitenu
mero

”198

Kemiallinen nimi/INN

2,2'-[(4-Aminofenyy
li)imino]bis(etano
li)sulfaatti

Ainesosien yleisten
nimien luettelossa
esiintyvä nimi

N,N-bis(2-Hyd
roxyethyl)-pPhenylenedia
mine Sulfate

CAS-numero

EY-numero

54381-16-7

259-134-5

Valmistetyyppi,
kehon osat

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Enimmäispitoi
suus käyttöval
miissa valmistees
sa

Käytön edellytysten ja varoitusten sanamuoto

Muu

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 2,5 % (sulfaatiksi las
kettuna).

Painettava selosteeseen:

— Älä käytä nitrosoivissa reaktio
järjestelmissä

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

— Nitrosamiinipitoisuus
50 μg/kg

enintään

— Säilytä nitriittivapaissa säiliöissä

Sekoitussuhde.
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a) Lisätään viitenumeroita 198–200 koskevat kohdat seuraavasti:

”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia al
lergisia reaktioita.

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”

L 190/39

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,

Viitenu
mero

199

Ainesosien yleisten
nimien luettelossa
esiintyvä nimi

1,3-Bentseenidioli, 4kloori-

4-Chlororesorci
nol

CAS-numero

95-88-5

EY-numero

202-462-0

Valmistetyyppi,
kehon osat

Enimmäispitoi
suus käyttöval
miissa valmistees
sa

Muu

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 2,5 %.

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Käytön edellytysten ja varoitusten sanamuoto

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.

FI

Kemiallinen nimi/INN

L 190/40

Rajoitukset

Aineiden tunnistaminen

Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia al
”
lergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.

Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
200

2,4,5,6-Tetra-amino
pyrimidiinisulfaatti

Tetraaminopyri
midine Sulfate

5392-28-9

226-393-0

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa tapah
tuneen sekoittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä enimmäis
pitoisuus saa olla enintään 3,4 %
(sulfaatiksi laskettuna),
b) 3,4 % (sul
faatiksi
laskettuna)

a) Painettava selosteeseen:
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Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos

11.7.2013

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

Viitenu
mero

Kemiallinen nimi/INN

Ainesosien yleisten
nimien luettelossa
esiintyvä nimi

CAS-numero

EY-numero

Valmistetyyppi,
kehon osat

Enimmäispitoi
suus käyttöval
miissa valmistees
sa

Muu

Käytön edellytysten ja varoitusten sanamuoto

FI

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

11.7.2013

Rajoitukset

Aineiden tunnistaminen

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.” ”
b) Lisätään viitenumeroita 206–214 koskevat kohdat seuraavasti:
”206

3-(2-Hydroksietyyli)p-fenyleenidiammoni
umsulfaatti

Hydroxyethyl-pPhenylenedia
mine Sulfate

93841-25-9

298-995-1

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 2,0 % (sulfaatiksi las
kettuna).

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia al
lergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
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Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
207

1H-Indoli-5,6-dioli

Dihydroxyindo
le

3131-52-0

412-130-9

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa tapah
tuneen sekoittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä enimmäis
pitoisuus saa olla enintään
0,5 %.

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
a) ja b):
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

L 190/41

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.

b) 0,5 %

Älä värjää hiuksiasi, jos

FI

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoit
tunut,

L 190/42

b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa

— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.”
208

5-Amino-4-kloori-2metyylifenolihydrok
loridi

5-Amino-4Chloro-o-Cresol
HCl

110102-85-7

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia al
lergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
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Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,5 % (hydrokloridiksi
laskettuna).

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
209

1H-Indol-6-oli

6-Hydroxyindo
le

2380-86-1

417-020-4

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,5 %.

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

11.7.2013

”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia al
lergisia reaktioita.

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

11.7.2013

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.

Älä värjää hiuksiasi, jos
FI

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
210

1H-Indoli-2,3-dioni

Isatin

91-56-5

202-077-8

1,6 %

”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia al
lergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
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Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
211

2-Aminopyridin-3-oli

2-Amino-3Hydroxypyridi
ne

16867-03-1

240-886-8

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 1,0 %.

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia al
”
lergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

L 190/43

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.

Älä värjää hiuksiasi, jos

L 190/44

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
FI

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
212

2-Metyyli-1-naftyy
liasetaatti

1-Acetoxy-2Methylnapht
halene

5697-02-9

454-690-7

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia al
lergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
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Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 2,0 %. (Kun sekä ai
netta 2-Methyl-1-Naphthol että ai
netta 1-Acetoxy-2-Methylnapht
halene esiintyy hiusvärituotteessa,
aineen 2-Methyl-1-Naphthol enim
mäispitoisuus hiuksiin levitettäessä
saa olla enintään 2,0 %.)

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
213

1-Hydroksi-2-metyy
linaftaleeni

2-Methyl-1Naphthol

7469-77-4

231-265-2

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia al
lergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.

11.7.2013

Hapettavissa olosuhteissa tapahtu
neen sekoittamisen jälkeen hiuksiin
levitettäessä enimmäispitoisuus saa
olla enintään 2,0 %. (Kun sekä ai
netta 2-Methyl-1-Naphthol että ai
netta 1-Acetoxy-2-Methylnapht
halene esiintyy hiusvärituotteessa,
aineen 2-Methyl-1-Naphthol enim
mäispitoisuus hiuksiin levitettäessä
saa olla enintään 2,0 %.)

Älä värjää hiuksiasi, jos

FI

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi
on herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,

11.7.2013

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa li
sätä allergiariskiä.

— olet aiemmin saanut oireita hiusten vär
jäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
214

Acid Yellow 1

846-70-8

212-690-2

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa

a) Hapettavissa olosuhteissa tapah
tuneen sekoittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä enimmäis
pitoisuus saa olla enintään
1,0 %.
b) 0,2 %

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
a) ja b):
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia
”
allergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16vuotiaille.
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Dinatrium-5,7-dinit
ro-8-oksido-2-nafta
leenisulfonaatti CI
10316

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa
lisätä allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspoh
jasi on herkkä, ärtynyt ja vahingoittu
nut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten
värjäämisestä,

L 190/45

— olet aiemmin saanut oireita väliaikai
sesta mustasta hennatatuoinnista.” ”

”240

4-Nitro-1,2-fenyylee
nidiamiini

4-Nitro-o-Phe
nylenediamine

99-56-9

202-766-3

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia allergisia
reaktioita.

FI

Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 0,5 %.

L 190/46

c) Korvataan viitenumeroa 240 koskeva kohta seuraavasti:

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä al
lergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita hiusten värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta mus
tasta hennatatuoinnista.” ”
d) Korvataan viitenumeroa 251 koskeva kohta seuraavasti:

”251

2-(4-Amino-3-nitroa
niliini)etanoli

HC Red No. 7

24905-87-1

246-521-9

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

1,0 %

— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä

Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia allergisia
”
reaktioita.

— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

— Säilytä
nitriittivapaissa
säiliöissä

Euroopan unionin virallinen lehti

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on herk
kä, ärtynyt ja vahingoittunut,

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä al
lergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on herk
kä, ärtynyt ja vahingoittunut,

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta mus
tasta hennatatuoinnista.” ”

11.7.2013

— olet aiemmin saanut oireita hiusten värjäämisestä,

11.7.2013

e) Korvataan viitenumeroa 253 koskeva kohta seuraavasti:

”253

2-[bis(2-Hydroksie
tyyli)amino]-5-nitro
fenoli

HC Yellow No.
4

59820-43-8

428-840-7

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

1,5 %

— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä

FI

— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg
— Säilytä
nitriittivapaissa
säiliöissä”

f) Korvataan viitenumeroita 255 ja 256 koskevat kohdat seuraavasti:

”255

HC Yellow No.
2

4926-55-0

225-555-8

a)

Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväri–
tuotteissa

b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväri–
tuotteissa

a)

Hapettavissa
olosuh
teissa tapahtuneen se
koittamisen jälkeen
hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa
olla enintään 0,75 %.

b) 1,0 %
a) ja b):

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia allergi
”
sia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.

— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.

— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä
allergiariskiä.

— Säilytä
nitriittivapaissa
säiliöissä

Älä värjää hiuksiasi, jos
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2-[(2-Nitrofenyy
li)amino]etanoli

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on
herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten värjää
misestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”
4-[(2-Nitrofenyy
li)amino]fenoli

HC Orange No.
1

54381-08-7

259-132-4

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

1,0 %”

L 190/47

256

L 190/48

g) Lisätään viitenumeroita 258–264 koskevat kohdat seuraavasti:

”258

2-Nitro-N1-fenyylibentseeni-1,4-diamini

HC Red No. 1

2784-89-6

220-494-3

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia allergisia
reaktioita.

1,0 %

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
FI

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä al
lergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on herk
kä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten värjäämisestä,

259

1-Metoksi-3-(β-ami
noetyyli)amino-4-nit
robentseeni, hydrok
loridi

HC Yellow No.
9

86419-69-4

415-480-1

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,5 % (hyd
rokloridiksi
laskettuna)

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

260

1-(4’-Aminofenyyliat
so)-2-metyyli-4-(bis2-hydroksietyyli)
aminobentseeni

HC Yellow No.
7

104226-21-3 146-420-6

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

261

N-(2-Hydroksietyyli)2-nitro-4-trifluorime
tyyli-aniliini

HC Yellow No.
13

10442-83-8

443-760-2

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa

0,25 %

a) Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittami
sen jälkeen hiuksiin levi
tettäessä enimmäispitoi
suus saa olla enintään
2,5 %.
b) 2,5 %

a) ja b):
— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä

— Säilytä
nitriittivapaissa
säiliöissä

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia allergi
”
sia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä
allergiariskiä.

11.7.2013

— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg

Euroopan unionin virallinen lehti

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta mus
tasta hennatatuoinnista.”

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on
herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,

11.7.2013

Älä värjää hiuksiasi, jos

— olet aiemmin saanut oireita hiusten värjää
misestä,

Bentseeniaminium, 3[(4,5-dihydro-3-me
tyyli-5-okso-1-fenyy
li-1H-pyratsol-4-yy
li)atso]-N,N,N-trime
tyyli-, kloridi

Basic Yellow 57

68391-31-1

269-943-5

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

2,0 %

263

Etanoli, 2,2’-[[4-[(4aminofenyyli)
atso]fenyyli]
imino]bis-

Disperse Black
9

20721-50-0

243-987-5

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,3 % (ainei
den 2,2’-[4-(4aminofenyy
liatso)fenyy
limino]dieta
noli ja ligno
sulfaatti seok
sesta suhteessa
1:1)

264

9,10-Antraseenidioni,
1,4-bis[(2,3-dihydrok
sipropyyli)
amino]-

HC Blue No.14

99788-75-7

421-470-7

Hiusväriaine
ei-hapettavissa
hiusvärituot
teissa

0,3 %

Euroopan unionin virallinen lehti

262

FI

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”

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

h) Korvataan viitenumeroita 16, 22, 221 ja 250 koskevat kohdat seuraavasti:
Rajoitukset

Aineiden tunnistaminen
Viitenu
mero

”16

Kemiallinen nimi/INN

1-Naftalenoli

Ainesosien yleisten
nimien luettelossa
esiintyvä nimi

CAS-numero

1-Naphthol

90-15-3

EY-numero

201-969-4

Valmistetyyppi,
kehon osat

Muu

Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 2,0 %.

Käytön edellytysten ja varoitusten sanamuoto

Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.

L 190/49

Hiusväriaine
hapettavissa
hiusvärituot
teissa

Enimmäispitoi
suus käyttöval
miissa valmistees
sa

Viitenu
mero

Kemiallinen nimi/INN

Ainesosien yleisten
nimien luettelossa
esiintyvä nimi

CAS-numero

EY-numero

Valmistetyyppi,
kehon osat

Enimmäispitoi
suus käyttöval
miissa valmistees
sa

Muu

Käytön edellytysten ja varoitusten sanamuoto

FI

”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia allergisia
reaktioita.

L 190/50

Rajoitukset

Aineiden tunnistaminen

Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä al
lergiariskiä.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on herk
kä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten värjäämisestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta mus
tasta hennatatuoinnista.”
22

1,3-Bentseenidioli

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa
b) Hiusvedet
ja sham
poot

a) 1. yleiskäyttö
2. ammattikäyttö
1 ja 2:
b) 0,5 %
Hapettavissa olosuhteissa ta
pahtuneen sekoittamisen jäl
keen hiuksiin levitettäessä
enimmäispitoisuus saa olla
enintään 1,25 %.

a) 1. Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.

Euroopan unionin virallinen lehti

Älä värjää hiuksiasi, jos

”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia al
lergisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.
Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä
allergiariskiä.
Älä värjää hiuksiasi, jos

11.7.2013

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on
herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,

Viitenu
mero

Kemiallinen nimi/INN

Ainesosien yleisten
nimien luettelossa
esiintyvä nimi

CAS-numero

EY-numero

Valmistetyyppi,
kehon osat

Enimmäispitoi
suus käyttöval
miissa valmistees
sa

Muu

Käytön edellytysten ja varoitusten sanamuoto

FI

— olet aiemmin saanut oireita hiusten värjää
misestä,

11.7.2013

Rajoitukset

Aineiden tunnistaminen

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.
Sisältää resorsinolia.
Hiukset huuhdeltava huolellisesti käsittelyn
jälkeen.

Ei saa käyttää silmäripsien eikä kulmakarvojen
värjäykseen.”
2. Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”Vain ammattikäyttöön.

Euroopan unionin virallinen lehti

Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittö
mästi.

Sisältää resorsinolia.
Aineen jouduttua silmiin huuhdeltava välittö
mästi.
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia aller
gisia reaktioita.
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuoti
aille.

L 190/51

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä
allergiariskiä.

Viitenu
mero

Kemiallinen nimi/INN

Ainesosien yleisten
nimien luettelossa
esiintyvä nimi

CAS-numero

EY-numero

Valmistetyyppi,
kehon osat

Enimmäispitoi
suus käyttöval
miissa valmistees
sa

Muu

Käytön edellytysten ja varoitusten sanamuoto

L 190/52

Rajoitukset

Aineiden tunnistaminen

Älä värjää hiuksiasi, jos
FI

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on
herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten värjää
misestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”

221

2-(4-Metyyli-2-nitroa
niliini)etanoli

Hydroxyethyl-2- 100418-33-5 408-090-7
Nitro-p-Toluidi
ne

a) Hiusväri
aine hapet
tavissa
hiusväritu
otteissa
b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa

b) 1,0 %

a) Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittami
sen jälkeen hiuksiin levi
tettäessä enimmäispitoi
suus saa olla enintään
1,0 %.

a) Painettava selosteeseen:
Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia allergi
sia reaktioita.

a) ja b):
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
— Älä käytä nitrosoivissa re
aktiojärjestelmissä

Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.

— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä
allergiariskiä.

— Säilytä
nitriittivapaissa
säiliöissä

Älä värjää hiuksiasi, jos

Euroopan unionin virallinen lehti

b) Sisältää resorsinolia.

— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on
herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten värjää
misestä,

11.7.2013

— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.”

Viitenu
mero

250

Kemiallinen nimi/INN

CAS-numero

HC Red No. 10 95576-89-9 +
+ HC Red No. 95576-92-4
11

EY-numero

Valmistetyyppi,
kehon osat

Enimmäispitoi
suus käyttöval
miissa valmistees
sa

a) Hapettavissa olosuhteissa
tapahtuneen sekoittami
sen jälkeen hiuksiin levi
tettäessä enimmäispitoi
suus saa olla enintään
1,0 %.

a) Hiusväri
aine ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa

b) Hiusväri
aine ei-ha
pettavissa
hiusväritu
otteissa

Muu

b) 2,0 %

Käytön edellytysten ja varoitusten sanamuoto

a) Painettava selosteeseen:
FI

1-Amino-2-nitro-4(2’,3’-dihydroksipro
pyyli)amino-5-kloo
ribentseeni + 1,4-bis(2’,3’-dihydroksipro
pyyli)amino-2-nitro5-klooribentseeni

Ainesosien yleisten
nimien luettelossa
esiintyvä nimi

11.7.2013

Rajoitukset

Aineiden tunnistaminen

Sekoitussuhde.
”
Hiusvärit saattavat aiheuttaa vakavia allergi
sia reaktioita.

a) ja b):
Lue käyttöohjeet ja noudata niitä.
Tätä tuotetta ei ole tarkoitettu alle 16-vuotiaille.

— Nitrosamiinipitoisuus
enintään 50 μg/kg

Väliaikainen musta hennatatuointi saattaa lisätä
allergiariskiä.

— Säilytä
nitriittivapaissa
säiliöissä

Älä värjää hiuksiasi, jos
— kasvoissasi on ihottumaa tai hiuspohjasi on
herkkä, ärtynyt ja vahingoittunut,
— olet aiemmin saanut oireita hiusten värjää
misestä,
— olet aiemmin saanut oireita väliaikaisesta
mustasta hennatatuoinnista.” ”
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— Älä käytä nitrosoivissa
reaktiojärjestelmissä

L 190/53

