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Αριθ. N 262/ 169

376L0768

27. 9. 76

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 27ης Ιουλίου 1976

περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών των Κρατών μελών των άναφερομένων στά
καλλυντικά προϊόντα

(76/768/ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ,

"Εχοντας υπόψη :

τή συνθήκη περί Ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Οικο
νομικής Κοινότητος, καί ίδίως τό άρθρο 100,
τήν πρόταση της 'Επιτροπής,

τή γνώμη τής Συνελεύσεως ( !),

τή γνώμη τής Οικονομικής καί Κοινωνικής Επι
τροπής (2),
Εκτιμώντας :

οτι οι νομοθετικές, κανονιστικές καί διοικητικές
διατάξεις πού ισχύουν στά Κράτη μέλη καθορί
ζουν τά χαρακτηριστικά συνθέσεως, στά όποια
πρέπει νά άνταποκρίνονται τά καλλυντικά προϊό
ντα καί καθορίζουν κανόνες γιά τήν έπισήμανση
καί τή συσκευασία τους· ότι οί διατάξεις αύτές
διαφέρουν άπό τό ενα Κράτος μέλος στό άλλο *

ότι οί διαφορές μεταξύ τών νομοθεσιών αύτών
ύποχρεώνουν τίς επιχειρήσεις καλλυντικών
προϊόντων τής Κοινότητος νά διαφοροποιούν τήν
παραγωγή τους, άναλόγως του Κράτους μέλους
προορισμοϋ - ότι κατά συνέπεια, οί διαφορές αύ
τές εμποδίζουν τίς συναλλαγές αύτών τών
προϊόντων καί έχουν, επομένως, άμεση έπίδραση
στή δημιουργία καί στή λειτουργία τής κοινής
άγοράς *

ότι ό κύριος άντικειμενικός σκοπός τών νομοθε
σιών αύτών είναι ή προάσπιση της δημοσίας

υγείας καί, κατά συνέπεια, ή νομοθεσία της Κοι
νότητος, στόν τομέα αύτόν, πρέπει νά έμπνέεται
άπό τήν επιδίωξη τοϋ αύτοϋ σκοπού * ότι έν τού
τοις, ό σκοπός αύτός πρέπει νά επιτευχθεί μέ μέσα
στά όποια θά λαμβάνονται, έπίσης, ύπόψη οίκονο
μικές καί τεχνολογικές άπαιτήσεις *

ότι ή οριοθέτηση αύτή προκύπτει ίδίως άπό τό λε
πτομερή όρισμό τών καλλυντικών προϊόντων, ό
άφορα τή σύνθεση, τήν έπισήμανση καί τή συ
σκευασία τών καλλυντικών προϊόντων *
ότι ή παρούσα όδηγία άφορα μονον τά καλλυντι
κά προϊόντα καί όχι φαρμακευτικά ιδιοσκευά
σματα καί φάρμακα ' ότι πρός τούτο πρέπει νά κα
θορισθεί τό πεδίο έφαρμογής τής όδηγίας διά
όριοθετήσεως τοϋ τομέως τών καλλυντικών προϊ
όντων έν σχέσει πρός τόν τομέα τών φαρμάκων ■

ότι ή οριοθέτηση αύτή προκύπτει ίδίως άπό τό
λεπτομερή όρισμό τών καλλυντικών προϊόντων, ό
όποιος άναφέρεται τόσο στά πεδία έφαρμογής
τους όσο καί στούς έπιδιωκόμενους σκοπούς διά
τής χρήσεώς τους· ότι ή παρούσα όδηγία δέν
εφαρμόζεται στά προϊόντα τά όποια άν καί κα
λύπτονται άπό τόν όρισμό τοΟ καλλυντικού
προϊόντος, προορίζονται άποκλειστικά γιά τήν
πρόληψη άσθενειών» · ότι έπί πλέον, πρέπει νά κα
θορισθεί ότι ορισμένα προϊόντα έμπίπτουν στόν
όρισμό αύτόν, ένώ τά προϊόντα τά προοριζόμενα
όπως ληφθοϋν άπό τοϋ στόματος, δι' εισπνοής, δι'
ενέσεως ή έμφυτευθοΟν στό σώμα τοϋ άνθρώπου,
δέν ύπάγονται στόν τομέα τών καλλυντικών
προϊόντων ·

ότι στό παρόν στάδιο έρεύνης είναι σκόπιμο νά
άποκλεισθοϋν άπό τό πεδίο έφαρμογής τής παρού
σας όδηγίας τά καλλυντικά προϊόντα, πού περιέ
χουν μία άπό τίς ούσίες πού άπαριθμοϋνται στό
παράρτημα V *

(') ΕΕ άρι-9. A 40 τής 8. 4. 1974, σ. 71 .
( 2) ΕΕ αριθ. A 60 τής 26. 7. 1973, σ. 16.

ότι τά καλλυντικά προϊόντα δέν πρέπει νά είναι
επιβλαβή ύπό κανονικές συνθήκες ή ύπό τίς προ
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βλεπόμενες συνθήκες χρήσεως· οτι ειδικότερα,
είναι άναγκαϊο νά λαμβάνεται ύπόψη ή πιθανότης
κινδύνου γιά περιοχές τοϋ σώματος εφαπτόμενες
μέ τήν περιοχή χρήσεώς τους *

ματισμο τους, ή τήν προστασία τους, γιά νά δια
τηρηθούν σέ καλή κατάσταση, νά μεταβληθεί ή
εμφάνιση τους ή νά διορθωθούν οί οσμές τοϋ
σώματος.

ότι ιδίως, ό καθορισμός τών μεθόδων άναλύσεως
καί οί τροποποιήσεις ή προσθήκες πού ένδεχο
μένως έπιφέρονται σέ αύτές έπί τη βάσει άποτε
λεσμάτων έπιστημονικής καί τεχνικής έρεύνης,
αποτελούν μέτρα εφαρμογής τεχνικής φύσεως * ότι
άρμόζει νά άνατεθεΐ στήν Επιτροπή ή υιοθέτηση
τών μέτρων αύτών, μέ όρισμένους όρους, οί όποιοι
καθορίζονται στήν παρούσα οδηγία, πρός άπλού
στευση καί έπιτάχυνση της διαδικασίας·

2. Πρέπει νά θεωρούνται ώς καλλυντικά προϊό
ντα κατά τήν έννοια τοΟ όρισμοϋ αύτοϋ, ιδίως τά
προϊόντα πού περιλαμβάνονται στόν κατάλογο
τοϋ παραρτήματος I.

ότι ή τεχνική πρόοδος άπαιτεΐ προσαρμογή τών
τεχνικών προδιαγραφών πού καθορίζονται στήν
παρούσα όδηγία καί στίς μεταγενέστερες έπί τοϋ
θέματος αύτοϋ οδηγίες * ότι πρέπει πρός διευκό

λυνση της θέσεως σέ έφαρμογή τών άναγκαίων
μέτρων, γιά τό σκοπό αύτόν, νά προβλεφθεί διαδι
κασία, ή όποία νά έγκαθιδρύει στενή συνεργασία
μεταξύ τών Κρατών μελών καί τής 'Επιτροπής
στούς κόλπους τής 'Επιτροπής γιά τήν Προσαρ
μογή στήν Τεχνική Πρόοδο τών οδηγιών πού
άποσκοποϋν στήν έξάλειψη τών τεχνικών έμπο
δίων στίς συναλλαγές στόν τομέα τών καλλυ
ντικών προϊόντων ·

3.
Καλλυντικά προϊόντα, περιέχοντα μία άπό
τίς ούσίες πού περιλαμβάνονται στό παράρτημα V
καί καλλυντικά προϊόντα περιέχοντα χρωστικές
διάφορες άπό εκείνες πού άναφέρονται στά πα
ραρτήματα III καί IV καί μή προοριζόμενες νά έλ
θουν σέ επαφή μέ τούς βλεννογόνους, άποκλείο
νται τοϋ πεδίου έφαρμογής της παρούσας όδηγίας.
Τά Κράτη μέλη δύνανται νά λαμβάνουν κάθε μέ
τρο πού θεωροϋν άναγκαϊο, σχετικά μέ τά προϊό
ντα αύτά.

Άρνρο 2

Καλλυντικά προϊόντα πού διατίθενται στήν άγορά
έντός τής Κοινότητος δέν πρέπει νά δύνανται νά
προκαλέσουν βλάβη στήν άνθρώπινη ύγεία, όταν
χρησιμοποιούνται ύπό κανονικές συνθήκες χρή
σεως.

ότι είναι άναγκαϊο νά τύχουν έπεξεργασίάς έπί τη
βάσει έπιστημονικής καί τεχνικής έρεύνης, προτά
σεις καταλόγων έπιτρεπομένων ούσιών, πού δύ
νανται νά περιλαμβάνουν τά άντιοξειδωτικά, τίς
βαφές μαλλιών, τά συντηρητικά καί τά φίλτρα
ύπεριώδους άκτινοβολίας, λαμβανομένων ύπόψη
ιδίως τών προβλημάτων πού τίθενται άπό τίς
εύαισθητοποιοϋσες ούσίες ·

ότι είναι δυνατόν νά συμβεί καλλυντικά προϊόντα
πού διατίθενται στήν άγορά, άν καί άνταποκρί
νονται στίς διατάξεις τής παρούσας όδηγίας καί
τών παραρτημάτων της, νά έγκυμονοϋν κινδύνους
γιά τή δημοσία ύγεία · ότι, ώς έκ τούτου, πρέπει
νά προβλεφθεί διαδικασία, μέ σκοπό τήν έξάλειψη
τοϋ κινδύνου αύτοϋ,

Άρ&ρο 3
Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τά άναγκαΐα μέ
τρα, ώστε νά μή δύνανται νά κυκλοφορήσουν
παρά καλλυντικά προϊόντα, τά όποια άνταποκρί
νονται στίς διατάξεις τής παρούσας όδηγίας καί
τών παραρτημάτων της.
Άρ&ρο 4

Ύπό τήν έπιφύλαξη τών γενικών τους ύποχρεώ
σεων πού άπορρέουν άπό τό άρθρο 2, τά Κράτη
μέλη άπαγορεύουν τή διάθεση στήν άγορά καλ
λυντικών προϊόντων, τά όποια περιέχουν :
α) ούσίες πού άπαριθμοϋνται στό παράρτημα II ·

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

β) ούσίες πού άπαριθμοϋνται στό πρώτο μέρος
τοϋ παραρτήματος III, πέραν τών όρίων καί έ

Άρ'&ρο 1
1 . Ώς «καλλυντικό προϊόν» νοείται όποιαδήπο
τε ούσία ή όποιοδήποτε παρασκεύασμα, τό όποϊο
προορίζεται νά έλθει σέ επαφή μέ τά διάφορα έξω
τερικά μέρη τοϋ άνθρωπίνου σώματος (έπιδερμί
δα, τριχωτά μέρη, όνυχες, χείλη καί έξωτερικά
γεννητικά όργανα) ή μέ τούς όδόντες καί τό βλεν
νογόνο τής στοματικής κοιλότητος μέ άποκλειστι
κό ή κύριο σκοπό τόν καθαρισμό τους, τόν άρω

κτος τών προϋποθέσεων πού άναφέρονται ·
γ) χρωστικές άλλες άπό έκεΐνες πού άπαριθμοϋ
νται στό δεύτερο μέρος τοϋ παραρτήματος III,.
έφόσον τά προϊόντα αύτά προορίζονται νά
χρησιμοποιηθούν σέ περιοχή πλησίον τών ό
φθαλμών, στά χείλη, στή στοματική κοιλότητα
ή στά έξωτερικά γεννητικά όργανα ·
δ) χρωστικές πού άπαριθμοϋνται στό δεύτερο μέ
ρος τοϋ παραρτήματος III χρησιμοποιούμενες
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πέραν των όρίων καί έκτός τών άναφερομένων
προϋποθέσεων, έφόσον τά προϊόντα αύτά προ
ορίζονται νά χρησιμοποιηθούν πλησίον τών
οφθαλμών, στά χείλη, στή στοματική κοιλοτή
τα ή στά έξωτερικά γεννητικά όργανα.
"Αρύρο 5
Επί τρία έτη άπό τής κοινοποιήσεως της παρού
σας οδηγίας τά Κράτη μέλη δέχονται τή διάθεση
στήν άγορά καλλυντικών προϊόντων, τά όποια πε
ριέχουν :

α) ούσίες, πού άπαριθμοϋνται στό πρώτο μέρος
τοϋ παραρτήματος IV, έντός τών άναφερο
μένων όρίων καί προϋποθέσεων ·

6) χρωστικές πού άπαριθμοϋνται στό δεύτερο μέ
ρος τοϋ παραρτήματος IV, έντός τών άναφερο
μένων όρίων καί προϋποθέσεων, άν τά προϊό
ντα αύτά προορίζονται νά χρησιμοποιηθούν
πλησίον τών οφθαλμών, στά χείλη, στή στομα
τική κοιλότητα f) στά έξωτερικά γεννητικά όρ
γανα ·

γ) χρωστικές πού άπαριθμοϋνται στό τρίτο μέρος
τοϋ παραρτήματος IV, άν τά προϊόντα αύτά
προορίζονται εϊτε νά μήν έλθουν σέ έπαφή μέ
τούς βλεννογόνους εϊτε νά έλθουν άποκλει
στικώς καί μόνο σέ βραχεία έπαφή μέ τό δέρ
μα.

Κατά τήν έκπνοή της προθεσμίας τών τριών έτών,
οί ούσίες αύτές καί οί χρωστικές :
— ή επιτρέπονται όριστικά,

— ή άπαγορεύνται όριστικά (παράρτημα II),
— ή διατηρούνται γιά τρία άκόμη έτη στό πα
ράρτημα IV,
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προκείμενου περι προϊόντων παρασκευαζο
μένων έκτός της Κοινότητος *
6) τό όνομαστικό περιεχόμενο κατά τό χρόνο της
συσκευασίας *

γ) τήν ήμερομηνία λήξεως, προκειμένου περί προϊ
όντων μέ διάρκεια σταθερότητος μικρότερη
τών τριών έτών *

δ) τίς είδικές προφυλάξεις χρήσεως καί ίδίως έκεΐ
νες οί όποϊες άναφέρονται στή στήλη «όροι
χρησιμοποιήσεως καί προειδοποιήσεως πού πρέ
πει νά περιέχονται ύποχρεωτικώς στήν έπισή
μανση» τών παραρτημάτων III καί IV, οί
όποιες πρέπει νά έμφαίνονται έπί τοϋ περιέ
κτου. Όπου αύτό είναι πρακτικώς άδύνατο, οί
ένδείξεις αύτές πρέπει νά έμφαίνονται έπί της
εξωτερικής συσκευασίας ή νά άναγράφονται σέ
συνημμένο σημείωμα, άλλά σέ αύτή τήν πε
ρίπτωση πρέπει νά ύπάρχει στό έξωτερικό τοϋ
περιέκτου μία έξωτερική σύντομη σημείωση ή
όποία νά παραπέμπει στίς άναφερόμενες ένδεί
ξεις·
ε) ό άριθμός της παρτίδας παραγωγής ή τό στοι
χείο άναφοράς πού έπιτρέπει τήν άναγνώριση
της παραγωγής. 'Εν τούτοις, όπου αύτό είναι
πρακτικώς άδύνατο, λόγω τών μικρών διαστά
σεων τών καλλυντικών είδών, ή ένδειξη αύτή
πρέπει νά ύπάρχει ύποχρεωτικά μόνο στήν έξω
τερική συσκευασία τών είδών αύτών.

2. Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο
μέτρο ώστε στήν έπισήμανση, στήν προσφορά
πρός πώληση καί στή διαφήμιση τών καλλυντικών
προϊόντων τό κείμενο, οί ονομασίες, τά σήματα,
οί εικόνες ή τά άλλα σύμβολα παραστατικά ή μή,
νά μή χρησιμοποιοϋνται γιά νά άποδώσουν σέ
αύτά τά προϊόντα χαρακτηριστικά τά όποια δέν
έχουν.

— ή διαγράφονται άπό όλα τά παραρτήματα τής
όδηγίας αύτής.

"Αονρο 6
1 . Τά Κράτη μέλη λαμβάνουν κάθε πρόσφορο
μέτρο ώστε τά καλλυντικά προϊόντα νά μή δύνα
νται νά διατεθοϋν στήν άγορά παρά μόνο άν οί
συσκευασίες τους, οί περιέκτες, ή οί έτικέτες τους
φέρουν τίς άκόλουθες ένδείξεις, μέ άνεξίτηλους,
εύανάγνωστους καί εύδιάκριτους χαρακτήρες :
α) τό όνομα ή τήν εταιρική έπωνυμία καί τή διεύ
θυνση ή τήν έδρα τοϋ κατασκευαστοϋ ή τοϋ
ύπευθύνου γιά τή διάθεση στήν άγορά τοϋ
καλλυντικού προϊόντος, τοϋ έγκατεστημένου
έντός τής Κοινότητος. Οί ένδείξεις αύτές δύ

νανται νά είναι συντετμημένες, τόσο ώστε ή
σύντμηση νά έπιτρέπει γενικά τήν άναγνώριση
τής έπιχειρήσεως. Τά Κράτη μέλη δύνανται νά
άπαιτοϋν τήν ένδειξη τής χώρας προελεύσεως

"Αο'ά'ρο 7
1 . Τά Κράτη μέλη δέν δύνανται, γιά λόγους που
άφοροϋν στίς άπαιτήσεις τίς προβλεπόμενες άπό
τήν οδηγία αύτή καί τά παραρτήματά της, νά
άρνηθοϋν, νά άπαγορεύσουν fj νά περιορίσουν τή
διάθεση στήν άγορά τών καλλυντικών προϊόντων,
τά όποια άνταποκρίνονται στίς προδιαγραφές τής
παρούσας όδηγίας καί τών παραρτημάτων της.
2. Έν τούτοις, δύνανται νά άπαιτήσουν όπως
άναγράφονται καί στήν έθνική ή τήν έπίσημη
γλώσσα τους, ή τίς γλώσσες τους, οί ένδείξεις πού
προβλέπονται στό άρθρο 6 παράγραφος 1 ύπό β),
γ) καί δ).
3 . Έπί πλέον, ένα Κράτος μέλος δύναται νά
άπαιτήσει, χάρη ταχείας καί κατάλληλης ιατρικής
θεραπευτικής άγωγής σέ περίπτωση δυσκολιών,
όπως πρόσφορες καί έπαρκεϊς πληροφορίες, πού
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αφοροϋν στίς ούσίες τίς περιεχόμενες στά καλλυ
ντικά προϊόντα, τεθοϋν στή διάθεση της άρμοδίας
άρχής, ή όποία πρέπει νά μεριμνά όπως οί πληρο
φορίες αύτές χρησιμοποιηθούν μόνο γιά σκοπούς
θεραπευτικής άγωγής.

6) Όταν τά προτεινόμενα μέτρα δέν είναι
σύμφωνα μέ τή γνώμη της έπιτροπής ή έλλεί
ψει γνώμης, ή 'Επιτροπή ύποβάλλει άμελλητί
στό Συμβούλιο πρόταση σχετική μέ τά πρός
λήψη μέτρα. Τό Συμβούλιο άποφασίζει μέ
ειδική πλειοψηφία.

Άρ&ρο 8

γ) "Αν έντός τριών μηνών άπό της ύποβολής
της προτάσεως στό Συμβούλιο τοΰτο δέν
εχει άποφασίσει, τά προτεινόμενα μέτρα θε
σπίζονται άπό τήν 'Επιτροπή.

Συμφωνά με τή διαδικασία ή όποία προβλέ

1.

' πεται άπό τό άρθρο 10, πρέπει νά καθορίζονται τά
εξής :

*Άρ&ρο 11

— οι μέθοδοι άναλύσεως, πού είναι άπαραίτητες
γιά τόν ελεγχο τής συνθέσεως τών καλλυ
ντικών προϊόντων,

2.
Οί τροποποιήσεις πού είναι άναγκαΐες γιά τίς
προσαρμογές τοΰ παραρτήματος II στήν τεχνική
πρόοδο θεσπίζονται κατά τήν αύτή διαδικασία.

Ύπό τήν έπιφύλαξη τών διατάξεων τοΟ άρθρου 5
καί τό άργότερον έντός έτους άπό τήν έκπνοή τής
ύπό τοϋ άρθρου 14 παράγρ. 1 προβλεπομένης προ
θεσμίας γιά τήν έφαρμογή τής παρούσας όδηγίας
άπό τά Κράτη μέλη, ή Επιτροπή, έπί τή βάσει τών
άποτελεσμάτων τών προσφάτων έπιστημονικών
καί τεχνικών έρευνών, ύποβάλλει στό Συμβούλιο
πρόσφορες προτάσεις, γιά τή σύνταξη καταλόγων
τών έπιτρεπομένων ούσιών.

Άρνηο 9

Άρττρο 12

1 . Συνιστάται έπιτροπή γιά τήν προσαρμογή
στήν τεχνική πρόοδο τών οδηγιών πού άποσκο
ποΟν στήν έξάλειψη τών τεχνικών έμποδίων στίς
συναλλαγές στόν τομέα τών καλλυντικών προϊό
ντων, ή όποία καλείται «έπιτροπή » πού άποτελεΐ
ται άπό έκπροσώπους τών Κρατών μελών, καί
προεδρεύεται άπό έκπρόσωπο τής Επιτροπής.

1 . "Αν ένα Κράτος μέλος διαπιστώσει, έπι τή βά
σει έπαρκώς τεκμηριωμένης αιτιολογήσεως, ότι
ëva καλλυντικό προϊόν, άν καί σύμφωνο πρός τίς
προδιαγραφές τής παρούσας όδηγίας, παρουσιάζει
κίνδυνο γιά τήν ύγεία, δύναται νά άπαγορεύσει
προσωρινώς τή διάθεση στήν άγορά τοϋ προϊό
ντος αύτοΟ στό έδαφος του ή νά τήν έπιτρέψει ύπό
ειδικές προϋποθέσεις. Ενημερώνει άμέσως περί αύ
τοΟ τά άλλα Κράτη μέλη καί τήν Έπιτροπή καί
άναφέρει τούς λόγους πού αιτιολογούν τήν άπό

— τά κριτήρια μικροβιολογικής καί χημικής κα
θαρότητος γιά τά καλλυντικά προϊόντα, καί οί
μέθοδοι έλέγχου τών κριτηρίων αύτών.

2. Ή έπιτροπή συντάσσει τόν έσωτερικό της κα
νονισμό.

φασή του.

"Αρΰ'ρο 10
1 . Στήν περίπτωση πού γίνεται παραπομπή στή
διαδικασία πού όρίζεται στό παρόν άρθρο, ή έπι
τροπή συγκαλείται άπό τόν πρόεδρο της, είτε έξ
ιδίας του πρωτοβουλίας, εϊτε κατόπιν αίτήσεώς έκ
προσώπου ένός Κράτους μέλους.
2. Ό έκπρόσωπος τής Επιτροπής ύποβάλλει
στήν έπιτροπή σχέδιο τών πρός λήψη μέτρων. Ή
έπιτροπή διατυπώνει τή γνώμη της έπί τοΟ σχε
δίου, έντός προθεσμίας όριζομένης άπό τόν πρό
εδρο, άναλόγως τοϋ έπείγοντος τοϋ θέματος. 'Απο
φαίνεται μέ πλειοψηφία 41 ψήφων. Οί ψήφοι τών
Κρατών μελών σταθμίζονται ώς προβλέπεται στό
άρθρο 148 παράγραφος 2 τής συνθήκης. Ό πρό
εδρος δέν λαμβάνει μέρος στήν ψηφοφορία.

2. Ή Έπιτροπή, έντός προθεσμίας έξι έβδο
μάδων, προβαίνει σέ διαβουλεύσεις μετά τών έν
διαφερομένων Κρατών μελών, διατυπώνει έν συ
νεχεία τή γνώμη της χωρίς καθυστέρηση καί λαμ
βάνει τά κατάλληλα μέτρα.

3 . "Αν ή Έπιτροπή έχει τή γνώμη ότι είναι
άνάγκη νά γίνουν τεχνικές προσαρμογές στήν πα
ρούσα όδηγία, οί προσαρμογές αύτές άποφασίζο
νται εϊτε άπό τήν Έπιτροπή εϊτε άπό τό Συμβού
λιο, σύμφωνα μέ τή διαδικασία πού προβλέπεται
στό άρθρο 10. Στήν περίπτωση αύτή, τό Κράτος
μέλος πού έλαβε τά προστατευτικά μέτρα, δύναται
νά τά διατυπώσει μέχρι τής θέσεως σέ ισχύ τών
προσαρμογών αύτών.
Άρ&ρο 13

3. a) Ή Έπιτροπή θεσπίζει τά προτεινόμενα μέ
τρα έφ' όσον συμφωνούν μέ τή γνώμη τής
έπιτροπής.

Οποιαδήποτε περιοριστικά ή άπαγορευτικά τής
διαθέσεως στήν άγορά καλλυντικών προϊόντων

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

άτομικά μέτρα λαμβανόμενα συμφωνως πρός την
παρούσα όδηγία πρέπει νά είναι έπαρκως αιτιο
λογημένα. Πρέπει νά κοινοποιούνται στόν έν
διαφερόμενο μέ ύπόδειξη των ύφισταμένων έν
δικων μέσων της ισχυούσης νομοθεσίας στά
Κράτη μέλη καί των προθεσμιών έντός των
οποίων δύνανται τά ένδικα αύτά μέσα νά άσκη
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δέν άνταποκρίνονται στίς προδιαγραφές της παρού
σας όδηγίας.

3 . Τά Κράτη μέλη γνωστοποιούν στήν Επι
τροπή τό κείμενο των διατάξεων έσωτερικοΟ δι
καίου, πού θεσπίζουν στόν τομέα πού διέπεται
άπό τήν παρούσα όδηγία.

θούν.

Άρύρο 14
1 . Τά Κράτη μέλη θέτουν σέ ίσχύ τίς διατάξεις
πού είναι άναγκαΐες γιά νά συμμορφωθούν πρός
την παρούσα όδηγία έντός δεκαοκτώ μηνών άπό
τής κοινοποιήσεώς της καί ένημερώνουν άμέσως

"Αρν·ρο 15
Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη.

"Εγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 27 'Ιουλίου 1976.

περί αύτοΰ τήν 'Επιτροπή.

2. Τά Κράτη μέλη δύνανται, έν τούτοις, γιά πε
ρίοδο 36 μηνών άπό τής κοινοποιήσεως της παρού
σας όδηγίας, νά έπιτρέψουν τή διάθεση στήν άγο
ρά στό εδαφός τους καλλυντικών προϊόντων, πού

Γΐά τό Συμβούλιο
Ό Πρόεδρος
M. van der STOEL
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ /

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

— Κρέμες, γαλακτώματα, πλύματα (lotions), πηκτώματα (gels) καί έλαια γιά τό δέρμα (χέρια,
πρόσωπο, πόδια, κλπ.)·
— Μάσκες όμορφιάς [έξαιρουμένων των άπολεπιστικών (peeling) προϊόντων].
— Κεχρωσμένες βάσεις (ύγρά, κρέμες, κόνεις).

— Ψιμύθια σέ σκόνη, κόνεις γιά χρήση μετά τό λουτρό, κόνεις γιά τήν ύγιεινή τοϋ σώματος,
κλπ.

— Σάπωνες λουτρού, άποσμητικοί σάπωνες, κλπ.

— 'Αρώματα, ΰδατα καλλωπισμοί) (eaux de toilette) καί ΰδωρ Κολωνίας.

— Παρασκευάσματα γιά τό λουτρό καί τόν καταιωνισμό (douche) [άλατα, άφροί, έλαια,
πηκτώματα (gels), κλπ.].
— Άποτριχωτικά.
— Αποσμητικά καί άντιιδρωτικά.
— Προϊόντα γιά τήν περιποίηση της κόμης :
— βαφές καί άποχρωστικά κόμης,
— προϊόντα γιά τή βοστρύχωση (κατσάρωμα), τό ίσιωμα καί στερέωση,
— προϊόντα γιά τή διευθέτηση (φορμάρισμα),
— προϊόντα καΟαρισμοϋ (πλύματα, κόνεις, σαμπουάν),
— προϊόντα συντηρήσεως (πλύματα, κρέμες, έλαια),
— προϊόντα γιά τήν κόμμωση (πλύματα, λάκκες, μπριγιαντίνες).

— Προϊόντα ξυρίσματος (σαπούνια, άφροί, πλύματα κλπ.).
— Προϊόντα γιά τήν ψιμυθίωση (maquillage) καί προϊόντα γιά τήν άφαίρεση τοϋ ψιμυθίου
(démaquillage) άπό τό πρόσωπο καί τά μάτια.
— Προϊόντα προοριζόμενα νά χρησιμοποιηθούν στά χείλη.
— Προϊόντα γιά τήν περιποίηση των όδόντων καί τοΰ στόματος.
— Προϊόντα γιά τήν περιποίηση καί τήν ψιμυθίωση την όνύχων.

— Προϊόντα γιά τήν ιδιαίτερη έξωτερική ύγιεινή τοΟ σώματος.
— Προϊοντα άντιηλιακά.
— Προϊόντα γιά μαύρισμα χωρίς ήλιο.
— Προϊόντα γιά τή λεύκανση τοΟ δέρματος.
— Προϊόντα άντιρρυτιδικά.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΥΣΙΩΝ ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΚΑΛΛΥ

ΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

1 . Ν-5-χλωροβενζοξοζολ-2-υλακεταμιδιο

2. Υδροξείδιο τοϋ 6-άκετοξυαιΟυλο-τριμεθυλαμμωνίου (άκετυλοχολίνη καί άλατά του)
3. Deanoli aceglumas (*)
4. Σπιρονολακτόνη (*)
5. [4-(4-Ύδροξυ-3-ιωδοφαινοξυ)-3,5-διιωδοφαινυλ] οξικό όξύ και αλατα του
6. Methotrexatum ( )

7. Άμινοκαπροϊκό όξύ (*) καί άλατα αύτοϋ
8. Cinchophenum (*), άλατά του, παράγωγα καί άλατα των παραγώγων του
9. Θυροπροπικό όξύ (*) καί άλατά του
10. Τριχλωροξικο όξυ

11 . Aconitum napellus L. (φύλλα, ρίζες καί γαληνικά παρασκευάσματα)

12. Άκονιτίνη (κύριο άλκαλοειδές τοΟ Aconitum napellus L.) καί τά άλατά της
13. Adonis vernalis L. καί τά παρασκευάσματά του

14. Έπινεφρίνη (*)
15. Άλκαλοειδή της Rauwolfia serpentina καί άλατά τους
16. Άκετυλενικές άλκοόλες, έστέρες, αιθέρες καί άλατά τους
17. Ίσοπρεναλίνη (*)

18. Ίσοθειοκυανικός άλλυλεστέρας

19. Άλλοκλαμίδιο (*) καί άλατά του
20. Ναλορφίνη (*), τά άλατα καί αιθέρες της

21 . Συμπαθητικομιμητικές άμίνες πού δροΟν στό κεντρικό νευρικό σύστημα. 'Οποιαδήποτε
ούσία περιλαμβανομένη στόν πρώτο κατάλογο των φαρμάκων, τά όποια χορηγούνται

μόνον βάσει ίατρικης συνταγής, καί ό όποιος περιλαμβάνεται στήν άπόφαση ΑΡ (69) 2
του Συμβουλίου της Εύρώπης
22. Άνιλίνη, άλατά της καί άλογονωμένα καί σουλφονωμένα παράγωγά της

23. Βετοξυκαΐνη (*) καί άλατά της
24. Ζοξαζολαμίνη (*)
25. Προκαϊναμίδιο (*) άλατα καί παράγωγά του
26. Βενζιδίνη

27. Τυαμινοεπτάνιο (*), ισομερή καί άλατά του
28. Όκτοδρίνη καί άλατά της

29. 2-Άμινο- 1 ,2-δισ(4-με$οξυφαινυλο)αι0ανόλη καί άλατά της
30. 1 ,3-ΔιμεΟυλοπεντυλαμίνη καί άλατά της
3 1 . 4-Άμινοσαλικυλικό όξύ καί τά άλατά του

(*) Στην παρούσα οδηγία, τά ονόματα πού Ακολουθούνται άπό άστερίσκο είναι τά δημοσιευθέντα στό
«Computer printout 1975, International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical products, Lists 1-33
of proposed INN», Διεθνής 'Οργανισμός Υγείας, Γενεύη, Αύγουστος 1975.

151

Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

152

32. Τολουϊδίνες, Ισομερή, άλατα καί άλογονωμένα καί σουλφονωμένα παράγωγα τους

33. Ξυλιδίνες, Ισομερή, άλατα καί άλογονωμένα καί σουλφονωμένα παράγωγά τους
34. 9-(3-Με$υλο-2-6ουτενυλοξυ)-7Η-φουρο[3,2^] [ 1 ] 6ενζοπυραν-7-όνη (άμιδίνη)
35. Ammi maius L. καί γαληνικά παρασκευάσματά του
36. 2,3-Διχλωρο-2-με0υλο6ουτάνιο

37. Ούσίες μέ άνδρογονικά άποτελέσματα
38. "Ελαιο άνθρακενίου

39. 'Αντιβιοτικά, έκτός άπό έκεΐνα πού περιλαμβάνονται στο παράρτημα IV
40. 'Αντιμόνιο καί ένώσεις του

41 . Apocynum cannabinum L. καί παρασκευάσματά του

42. Άπομορφίνη [5, 6, 6α, 7-τετραϋδρο-6-μεθυλο-4Η-διβενζο (de, g) — κινολινο-ΙΟ,ΙΙ-διόλη]
καί άλατά της
43. 'Αρσενικό καί ένώσεις του

44. Atropa belladonna L. καί παρασκευάσματά της
45. Άτροπίνη, άλατα καί παράγωγά της

46. "Αλατα βαρίου, έκτός άπό τά : θειϊκό βάριο, λάκες παρασκευαζόμενες έκ $ειϊκοϋ βαρίου
καί πιγμέντα παρασκευαζόμενα άπό τίς χρωστικές πού περιλαμβάνονται στόν κατάλογο
των παραρτημάτων ΙίΙ (μέρος 2) καί IV (μέρη 2 καί 3) πού σημειώνεται ότι περιέχουν
βάριο

47. Βενζόλιο
48. 4,5-Διυδροβενζιμιδαζολ-4-όνη
49. Βενζαζεπίνες καί βενζαδιαζεπίνες, άλατα καί παράγωγά τους
50. Βενζοϊκός 1-διμε·9υλαμινομεθυλο-1-με0υλοπροπυλεστήρ καί άλατά του (άμυλοκαΐνη)

51 . Βενζοϊκός 2,2,6-τριμεθυλο-4-πιπεριδυλεστήρ καί άλατά του (βενζαμίνη)
52. Ίσοκαρβοξαζίδιο ( )

53. Βενδροφλουμεθιαζίδια (*) καί παράγωγά του
54. Βηρύλλιο καί ένώσεις του
55. Βρώμιο, στοιχειακό

56. Bretylii tosilas (*)
57 . Carbromalum (*)
58. Bromisovalum (*)

59. Βρωμοφενιραμίνη (*) καί άλατά της
60. Benzilonii bromidum ( )

61 . ΒρωμιοΟχο τετρααιθυλαμμώνιο (*)
62. Βρυκίνη

63 . Τετρακαΐνη (*) καί άλατά της

64. Μοφεβουταζόνη (*)
65. Τολβουταμίδιο (*)
66. Καρβουταμίδιο (*)

67. Φαινυλοβουταζόνη (*)
68. Κάδμιο και ενώσεις του
69. Κανθαρίδες, Cantharis vesicatoria

70. ( IR,2S)—Έξαϋδρο-1,2-διμεθυλο-3,6-εποξυφθαλικός άνυδρίτης (κανθαριδίνη)

Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

71 . Phenprobamatum (*)
72. Νιτροπαράγωγα τοΟ καρβαζολίου
73. ΔιθειάνΟραξ
74. Καταλάση

75. Κεφαλίνη καί αλατά της

76. Chenopodium ambrosioides (αιθέριο έλαιο)
77, 2,2,2-Τριχλωροαιθανο- 1 , 1 -διολη
78. Χλώριο

79. Χλωροπροπαμίδιο ()

80. Diphenoxylatum (*)

81 . Κιτρικό-ύδροχλωρικό άλας τής 4-φαινυλαζοφαινθλενο-1,3-διαμίνης (Κιτρική-υδροχλω
ρική χρυσοϊδίνη)
82. Χλωροζοςαζόνη (*)
83. 2-Χλωρο-6-μεθυλοπυριμιδιν-4-υλοδιμεθυλαμινη (κριμιδίνη -ISO)

84. Chlorprothixenum (*) καί άλατά του
85. Κλοφεναμίδιο (*)

86. Ν-Όξείδιο τί|ς Ν,Ν-δις (2-χλωροαιθυλο)μεθυλαμίνης καί άλατα του
87. Chlormethinum (*) καί άλατά του

88. Κυκλοφωσφαμίδιο (*) καί άλατά του
89. Mannomustinum (*) καί άλατά του

90. Βουτανιλικαΐνη (*) καί άλατά της

91 . Χλωρομεζανόνη (*)

92. Τριπαρανόλη (*)
93. 2-[2(4-Χλωροφαινυλο)-2-φαινυλακετυλ] ινδανο-1,3-διόνη (Χλωροφασινόνη -ISO)
94. Χλωροφαινοξαμίνη (*)
95 . Φαιναγλυκοδόλη ( )
96. Χλωροαιθάνιο

97. Χρώμιο, χρωμικό όξύ καί άλατά του

98. Claviceps purpurea Tul., άλκαλοειδή καί γαληνικά παρασκευάσματά της
99. Conium maculatum L. (καρπός, κόνις, γαληνικά παρασκευάσματα)

100. Γλυκυκλαμίδιο (*)
101 . Βενζολοσουλφονικό κοβάλτιο

102. Κολχικίνη, άλατα καί παράγωγά της

1 03. Κολχικοσίδιο καί παράγωγά του
104. Colchicum autumnale L. καί γαληνικά παρασκευάσματά του
105. Κονβαλατοςινη
106. Anamirta cocculus L. (καρπός)

107. Croton tiglium (έλαιο)
1 08. 1 -Βουτυλο-3-(Ν-κρωτονοϋλοσουλφανιλυλ)-ουρία
109. Κουράριο καί κουραρίνη
110. Συνθετικά κουραριογόνα
111 . Υδροκυάνιο καί άλατά του
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1 12. 2-α-Κυκλοεξυλο6ενζυλο (N,N,N', Ν',-τετρααιθυλο) τριμεθυλενοδιαμινη (φαινεταμινη)
1 13. Κυκλομενόλη (*) καί άλατά της

1 14. Έξακυκλονικό νάτριο (*)
115 . Hexapropymatum ( )

1 16. Δεξτροπροποξυφαίνιο (*)
117. Ο,Ο-Διακετυλο-Ν-αλλυλο-Ν-νορμορφινη

1 18. Pipazetatum (*) καί άλατά του
119. 5-(α, 6-δι6ρωμο-φαιναι3υλο)-5-με3υλο-υδαντοΐνη

120. "Αλατα τοΰ N, N -πενταμεΟυλενο-δις (τριμεθυλαμμωνίου) π.χ. pentemethonii bromidum (*)

121 . "Αλατα τοΟ Ν-Ν'- [(με$υλιμινο)διαιθυλενο]δις(αιΟυλοδιμεθυλαμμωνίου) π.χ. azamethonii
bromidum (*)

122. Cyclarbamatum ( )
123 . Clofenotanum (*) DDT (ISO)

124. "Αλατα τοϋ έξαμεθυλενο-δις (τριμεθυλαμμωνίου), π.χ. hexamethonii bromidum (*)
125. ΔιχλωροαιΜνια (αΐθυλενοχλωρίδια)
126. ΔιχλωροαιΟυλένια (άκετυλενοχλωριδια)

127. Διαιθυλαμίδιο τοΟ λυσεργικοϋ όξέος [Lysergidum (*)] καί άλατά του
128. 3-Υδροξυ-4-φαινυλο6ενζοΐκός-2-διαιθυλαμινοαιθυλεστήρ καί άλατά του
129. Κινχοκαΐνη (*) καί άλατά της
130. Κινναμωμικός 3-διαιθυλαμινοπροπυλεστήρ
131 . Θειοφωσφορικός διαιΟυλονιτρο-4-φαινυλεστήρ (parathion-ISO)

132. "Αλατα τοΟ [όξαλυλ-δις (ιμινοαιΟυλενο)] δις [(0-χλωρο6ενζυλο) διαιθυλαμμωνίου] π.χ.
ambenonii chloridum (*)

133 . Methyprylonum (*) καί άλατα του
1 34. Διγιταλίνη καί όλοι oi έτεροσίδες της Digitalis purpurea L.
135 . 7-[2-δροξυ-3-(2-ύδροξυαι0υλο-Ν-μεθυλομινο) προπυλο] θεοφυλλίνη (ξανθινόλη)
136. Διοξεθεδρίνη (*) καί άλατά της
137. Piprocurarii iodidum ( )
138. Προπυφαιναζόνη (*)
139. Τετραβεναζίνη (*) καί άλατά της
140. Captodiamum ( )

141 . Μεφεχλωραζίνη (*) καί άλατά της
142. Διμεθυλαμίνη

143. Βενζοϊκός 1 , 1 -δις (διμεθυλαμινομεθυλο) προπυλεστήρ καί άλατά του (άμυδρικαΐνη, άλυ
πίνη)
144. Μεθαπυριλένιο (*) καί άλατά του
145. Μεταμφεπραμόνη (*) καί άλατά της

146. Άμυτριπτυλίνη (*) καί άλατά της
147. Μετφορμίνη (*) καί άλατά της
148. Δινιτρίκό ίσοσορβίδιο [Isosorbidii dinitras (*)]
149. Μηλονυλονιτριλιο

1 50. Ήλεκτρυλονιτρίλιο
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1 5 1 . 'Ισομερή δινιτροφαινόλης

152. Improquonum (*)
153 . Διμεβαμίδιο (*) καί άλατά του

154. Διφαινυλοπυραλίνη (*) καί άλατά της
155. Σουλφινπυραζόνη (*)

1 56. "Αλατα του Ν-(3-καρ6αμοϋλο-3,3-διφαινυλοπροπυλο)-Ν, Ν-διισοπροπυλομεθυλαμμωνίου,
π.χ. isopropamidi iodidum (*)
1 57. Βενακτυλίνη ( * )
158. Βενζατροπινη και αλατά της

159. Κυκλιζίνη (*) καί άλατά της
160. 5,5-Διφαινυλο-4-ιμιδαζολιδάνη

161 . Προβενεσίδη (*)
162. Disulfiramum (*) θιράμ ( ISO)
163 . Έμετίνη, άλατα καί παράγωγα της
164. Έφεδρίνη καί άλατά της

165. Όξαναμίδιο καί παράγωγά του
166. Έσερίνη ή φυσοστιγμίνη καί άλατά της

167. Εστέρες του 4-άμινο6ενζοϊκοϋ όξέος (μέ έλευθέρα τήν άμιν,ομάδα), έκτός άπό τόν όνο
μαστικώς άναφερόμενο στό παράρτημα IV (μέρος 1 )
168. "Αλατα χολίνης καί έστέρες τους, π.χ. χλωριοΟχος χολίνη
169. Caramiphenum (*) καί άλατά του
1 70. ΔιαιΟυλοφωσφορικός έστήρ της ρ-νιτροφαινόλης
171 . Μετεθοεπταζίνη (*) καί άλατά της
172. Όξφενεριδίνη (*) καί άλατά της
173 . Έβοεπταζίνη (*) καί άλατά της
174. Μεθεπταζίνη (*) καί άλατά της

175. Methylphenidatum (*) καί άλατά του
176. Δοξυλαμίνη (*) καί άλατά του
177. Τολβοξάνιο (*)
178. Μονοβενζόνη (*)

179. Παρεθοξυκαΐνη (*) καί άλατά της
180. Φαινοζολόνη (*)
181 . Γλουταιθιμίδιο (*) καί άλατά του

182. Αίθυλενοξείδιο
183 . Βεμεγρίδη (*) καί άλατά της

184. Βαλνοκταμίδιο (*)
185. Άλοπεριδόλη (*)
186. Παραμεθαζόνη (*)
187. Φλουανιζόνη (*)

188. Τριφλουπεριδόλη (*)
189. Φλουορεζόνη (*)
190. Fluorouracilum (*)
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191 . Υδροφθορικό οξύ, τά κανονικά άλατά τόυ, συμτιλοκά του καί ύδροφθορικά αλατα έκτός
άπό τά άναφερόμενα στό παράρτημα IV (μέρος 1 )

192. "Αλατα τοΟ φουρφουρυλοτριμεβυλαμμωνίου, π.χ. furtrethonii iodidum (*)
193. Γκαλανταμίνη (*)
194. Προγεστογόνα, έκτός άπό τά άναγραφόμενα στό παράρτημα V
195. 1 , 2, 3, 4, 5, 6,-Εξαχλωροκυκλοεξάνιο (BHC-ISO)
1 96. (1 R,4S,5R,8S)- 1 ,2,3,4, 1 0, 1 0,-έξαχλωρο-1 ,4,4α,5,6,7,8,8α-οκταϋδρο-1 ,4 : 5,8-διμεθανοναφθα
λίνιο (Έντρίν-ISO)
197. Έξαχλωροαιθάνιο

1 98. (1 R,4S,5R,8S)- 1 ,2,3,4, 1 0, 1 0,-Έξαχλωρο- 1 ,4,4α,5,8,8α-έξαϋδρο- 1 ,4 : 5,8-διμεθανοναφθαλίνιο
(Ίζοντρίν-ISO)

199. Ύδραστίνη, ύδραστινίνη καί άλατά τους
200. Ύδραζίδια καί άλατά τους
201 . Ύδραζίνη, παράγωγά της καί άλατά τους

202. Όκταμοξίνη (*) καί άλατά της
203. Βαρφαρίνη (*) καί άλατά της

204. Δις(4-υδροξυ-2-οξο-1-6ενζοπυραν-3-υλ)οξικός αίθυλεστήρ καί άλατα τοΟ όξέος
205 . Μεθοκαρβαμόλη (*)
206. Propatylnitratum ( )

207. 4,4', Διυδροξυ-3,3'-(-3-μεΟυλοθειοπροπυλιδενο)δικουμαρινη
208. Φεναδιαζόλη ( )

209. Νιτροξολίνη (*) καί άλατά της
210. Ύοσκυαμίνη, άλατα καί παράγωγά της

2 1 1 . Hyoscyamus niger L. (φύλλα, σπέρματα, κόνις καί γαληνικά παρασκευάσματα)
2 1 2. Πεμολίνη καί άλατά της
213 . Ιώδιο

214. "Αλατα τοΰ δεκαμεθυλενο-δις(τριμεθυλαμμωνίου), π.χ. decamethonii bromidum ( )

215. Ίπεκακουάνα (Cephaelis ipecacuanha Brot. καί άνάλογα είδη) (ρίζες, κόνις καί γαληνικά
παρασκεύάσματα)

216. (2-Ίσοπροπυλοπεντ-4-ενοϋλ)ουρία (άπροναλίδιο)

217. α-Σαντονίνη, (3S,5aR,96S)-3,3a,4,5,5a,96^aûôpo-3,5a,9-Tp^{hAova(pik>(l,2-6) φούρανο
2,8-διόνη

2 1 8. Lobelia inflata L. καί γαληνικά παρασκευάσματά της
219. Λοβελίνη (*) καί άλατά της

220. Βαρβιτουρικό όξύ, τά παράγωγά του καί τά άλατά τους

221 . Υδράργυρος καί ένώσεις του, έκτός τών έξαιρέσεωνπού περιλαμβάνονται στά παραρτή
ματα IV καί V

222. 3,4,5,-Τριμεθοξυφαιναιθυλαμίνη καί άλατά της
223. Μεταλδεϋδη

224. 2-(4- Αλλυλο-2-μεθοξυφαινοξυ)-Ν,Ν-διαιθυλακεταμίδιο καί άλατά του
225. Κουμεταρόλη (*)

226. ΔεξτρομεΟορφάνη (*) καί άλατά της
227. 2-Μεθυλεπτυλαμίνη καί άλατά της
228. ΊσομεΟεπτένιο (*) καί άλατά του

Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

229. Μεκαμυλαμίνη (*)
230. Γουαϊφενεζίνη (*)

231 . Δικουμαρόλη (*)

232. Φαινομετραζίνη, παράγωγα καί άλατά της
233. Θειαμαζόλη (*)

234. 3,4-Διυδρο-2-μεθοξυ-2-μεθυλο-4-φαινυλ-2 H, 5 Η-πυρανο(3,2-ε)-( 1 )-6ενζοπυραν-5-όνη (κυ
κλοκουμαρόλη)

235. Καριζοπροδόλη (*)

236. Meprobamatum (*)

237. Τεφαζολίνη (*) καί άλατά της
238. Αρεκολίνη

239. Poldini Metilsulphas (*)
240. Ύδροξυζίνη (*)
241 . 2-Ναφθόλη

242. 1-καί 2-Ναφθυλαμινες καί άλατά τους
243. 3-( 1 -Nαφ0υλομε$υλο)-2-ιμιδαζολίνη
244. Ναφαζολίνη (*) καί άλατά της

;

245. Νεοστιγμίνη καί άλατά της (π.χ. neostigmii bromidum(*)
246. Νικοτίνη καί άλατά της
247. Νιτρώδεις άμυλεστέρες

248. 'Ανόργανα νιτρώδη άλατα, εκτός άπό τό νιτρώδες νάτριο
249. Νιτροβενζόλιο

250. Νιτροκρεσόλες καί άλατά τους μετ' άλκαλίων
251 . Νιτροφουραντοΐνη (*)
252. Φουραζολιδόνη (*)
253. Τρινιτρικός προπανο-1,2,3-τριυλεστήρ

254. Άσενοκουμαρόλη (*)
255. Νιτροσιδηρικυανιοϋχα άλατα των άλκαλίων
256. Νιτροστιλβένια, όμόλογα καί παράγωγά τους
257. Νοραδρεναλίνη καί άλατά της
258. Νοσκαπίνη (*) καί άλατά της

259. Γουανεθιδίνη (*) καί άλατά της
260. Οίστρογόνα, έκτός άπό τά περιλαμβανόμενα στό παράρτημα V
261 . Ολεανδρίνη

262. Χλωροταλιδόνη (*)
263. Πελλετιερίνη καί άλατά της
264. Πενταχλωροαιθάνιο

265. Τετρανιτρικός πενταεριΟριτυλεστήρ (*)
266. Πετριχλωράλη (*)

267. Όκταμυλαμίνη (*) καί άλατά της
268. Φαινόλη καί άλατά της μετ' άλκαλίων, έκτός των έξαιρέσεων πού προβλέπονται στό
παράρτημα III .
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269. Φαινασεμίδη { )

270. Διφενκλοξαζίνη (*)
271 . 2-Φαινυλινδανο-1,3-διόνη (Φαινινδιόνη)

272. Αίθυλοφαινασεμίδη (*)
273. Φαινοπροκουμόνη (*)
274. Φενυραμιδόλη (*)
275 . Triamterenum ( ) καί άλατά του

276. Πυροφωσφορικός τετρααιθυλεστήρ, ΤΕΡΡ (ISO)
277. Φωσφορικός τρικρεζυλεστήρ
278. Ψιλοκυβίνη (*)

279. Φωσφόρος καί φωσφίδια μετάλλων
280. Θαλιδομίδη (*) καί άλατά της

281 . Psysostigma venenosum Balf
282. Πικροτοξίνη
283. Πιλοκαρπίνη καί άλατά της

284. α-Πιπεριδιν-2-υλοξικός βενζυλεστήρ, μορφή L-άριστερόστροφος, θρεο-μορφή καί άλατά
του

285 . Πιπραδρόλη (*) καί άλατά της
286. Άζακυκλονόλη (*) καί άλατά της
287. Βιεταμιβερίνη (*)

288. Βουτοπιπρίνη (*) καί άλατά της
289· Μόλυβδος καί ένώσεις του, έκτός τών περιλαμβανομένων στό παράρτημα V
290. Κωνειινη

291 . Prunus laurocerasus L. (ύδωρ δαφνοκεράσου)
292. Μετυραπόνη (*)
293 . Ραδιενεργές ουσίες (')

294. Juniperus sabina L. (φύλλα, αιθέριο έλαιο καί γαληνικά παρασκευάσματα)
295. Σκοπολαμίνη, άλατα καί παράγωγά της
296. Αλατα χρυσοϋ

297. Σελήνιο και ένωσεις του
298. Solanum nigrum L. καί γαληνικά παρασκευάσματά του
299. Σπαρτεΐνη καί άλατά της
300. Γλυκοκορτικοειδή

301 . Datura stramonium L. καί γαληνικά παρασκευάσματά του

302. Στροφανθίνες, τά άγλυκά τους καί τά άντίστοιχα παράγωγά τους
303. Είδη Strophantus καί γαληνικά παρασκευάσματά τους
304. Στρυχνίνη καί άλατά της

C ) Επιτρέπεται ή παρουσία φυσικών ραδιενεργών ούσιών καί ραδιενεργών ουσιών πού έδημιουργήθηκαν
διά τεχνητής μολύνσεως άπό τό περιβάλλον, άρκεΐ οί ραδιενεργές αύτές ούσίες νά μήν έμπλουτισθοΟν
γιά τήν παρασκευή καλλυντικών προϊόντων καί ή συγκέντρωσή τους νά εύρίσκεται έντός τών όρίων
πού καθορίζονται άπό τά προβλεπόμενα στήν όδηγία βασικά πρότυπα (standards), γιά τήν προστασία
τής ύγείας τών έργαζομένων καί γενικώς τής δημοσίας ύγείας έναντι τών κινδύνων έκ τών ίονιζουσών
ακτινοβολιών ( ΕΕ άριΟ. 1 1 τής 20. 2. 1959, σ. 221 /59).
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305. Εϊδη Strychnos καί γαληνικά παρασκευάσματά τους

306. Ναρκωτικά, φυσικά καί συνθετικά : Όλες οί ούσίες, πού περιλαμβάνονται στούς πίνακες
I καί II της ένιαίας συνθήκης περί ναρκωτικών, πού ύπεγράφη στή Νέα Υόρκη, την 30ή
Μαρτίου 1961 .

307. Σουλφοναμίδια (σουλφανιλαμίδιο καί παράγωγά του, λαμβανόμενα δι' ύποκαταστάσεως
ένός ή περισσοτέρων άτόμων ύδρογόνου των άμινομάδων) καί άλατά τους
308 . Sultiamum

309. Νεοδυμιο και άλατά του

310. Thiotepum
311 . Pilocarpus jaborandi Holmes καί γαληνικά παρασκευάσματά του
3 1 2. Τελλούριο καί ένώσεις του

313 . Ξυλομεταζολίνη (*) καί άλατά της
314. Τετραχλωραιθυλενιο
315 . Τετραχλωράνθραξ

316. Τετραφωσφορικός έξααιθυλεστήρ
317. Θάλλιο καί ένώσεις του

318. Thevetia neriifolia Juss., έκχύλισμα γλυκοσιδίου
319. Αίβιοναμίδιο (*)

320. Φαινοθειαζίνη (*) καί ένώσεις της
321 . Θειουρία καί παράγωγά της, έκτός των άναφερομένων στό παράρτημα IV (μέρος 1 )

322. Μεφαινεζίνη (*) καί έστέρες της

323 . Εμβόλια, τοξίνες ή όρροί, περιλαμβανόμενοι στό παράρτημα της δευτέρας όδηγίας τοϋ
Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1975 περί προσεγγίσεως των νομοθετικών, κανονιστικών
καί διοικητικών διατάξεων πού άφοροϋν φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα (ΕΕ άριθ. N
147 της 9. 6. 1975 , σ. 13 )

324. Τρανυλοσυπρομίνη (*) καί άλατά της
325 . ΤριχλωρονιτρομεΜνιο (χλωροπικρίνη)

326. 2,2,2-Τριβρωμοαιθανόλη (Τριβρωμοαιθυλική άλκοόλη)
327. Tριχλωρομεθίνη (*) καί άλατά της
328. Τρεταμίνη (*)
329. Τριαιθιωδιούχος γαλλαμίνη (*)
330. Urginea scilla Stern καί γαληνικά παρασκευάσματά της
331 . Βερατρίνη, άλατά της καί γαληνικά παρασκευάσματά της

332. Schoenocaulon officinale Lind. (σπέρματα καί γαληνικά παρασκευάσματα)
333 . Veratrum album L. (ρίζες καί γαληνικά παρασκευάσματα)
334. Μονομερές βινυλοχλωρίδιο

335 . Έργοκαλσιφερόλη (*) καί χοληκαλσιφερόλη (βιταμίνες D2 καί D3)
336. "Αλατα τών Ο-άλκυλοδιθειοκαρβονικών όξέων
337. Ύοχιμπίνη καί άλατά της

338. Διμεθυλοσουλφοξείδιο (*)
339. Διφαινυδραμίνη ( ) καί άλατά της
340. 4-ΐεη.-Βουτυλοφαινόλη

341 . 4-ΐεη.-Βουτυλοπυροκατεχόλη
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342. Διυδροταχυστερόλη

343. Διοξάνιο ( 1,4-διαιθυλενο-διοξείδιο)
344. Μορφολίνη καί άλατά της

345. Pyrethrum album L. καί γαληνικά παρασκευάσματά του
346. 2-[4-Με9οξυ6ενζυλο-Ν-(2-πυριδυλ)αμινο]αι3υλοδιμεθυλαμίνη
347. Τριπελενναμίνη (*)
348. Τετραχλωροσαλικυλανιλίδια
349. Διχλωροσαλικυλανιλίδια
350. Τετρα6ρο>μοσαλικυλανιλίδια

351 . Διβρωμοσαλικυλανιλίδια, π.χ. metabromsalan (*), dibromsalan (*)
352. Βιβειονόλη (*)
353. Μονοσουλφίδια τοΟ θειουράμ
354. Δισουλφίδια Οειουράμ

355. Διμεβυλοφορμαμίδιο
356. 4-Φαινυλο6ουτ-3-εν-2-ονη

357. βενζοϊκοί έστέρες της 4-ύδροξυ-3-μεθοξυκινναμυλικής άλκοόλης, έκτός άπό τούς κανο
νικώς περιεχομένους σέ χρησιμοποιούμενα αιθέρια δλαια.
358. Φουρο (3,2-g) χρωμεν-7-όνη καί τά άλκυλο-ύποκατεστημένα παράγωγά της (π.χ. trioxysa
lan (*) καί 8-methoxypsoralen) έκτός άπό τά κανονικώς περιεχόμενα σέ χρησιμοποιούμε
να φυσικά αί^έρια έλαια

359. "Ελαιο άπό τά σπέρματα της Laurus nobilis L.

360. Sassafras officinale Nees, έλαιον περιέχον σαφρόλη
361 . Ιωδοθυμόλη

'Οξαλικό όξύ, έστέρες καί άλατα
μετ' άλκαλίων αύτοϋ

Χλωροβουτανόλη (*)

Άμμωνιακό διάλυμα

4

5

Συντηρητικό

'Απαγορεύεται στά άερολύ
ματα (άεροζόλ)

Πέραν τοϋ 2 °/ο πειριέχει άμμωνία

Περιέχει χλωροβουτανόλη

Διατιθέμενο στούς κομμωτές

Εύρωπαϊκων Κοινοτήτων

6 ο/ο σέ άμμωνία

0,5 ο/ο

Προϊόντα περιποιήσεως της 5θ/ο
κόμης

τους

γ) Λοιπά προϊόντα περιποι γ) 2θ/ο
ήσεως τών μαλλιών πού Ποσοστά ύπολογιζόμενα σέ
προορίζονται νά έξα θειογλυκολικό όξύ
λειφθοϋν μετά τή χρήση

6) 5θ/ο
ρΗ < 12,65

— 11 °/ο έτοιμο πρός
χρήση ρΗ < 9,5

— έπαγγελματική
6) Άποτριχωτικά

α) — 8 °/ο έτοιμο πρός
χρήση ρΗ < 9,5

— άτομική χρήση

Θειογλυκολικό όξύ, άλατα καί έστέ α) Προϊόντα γιά τή 6ο
στρύχωση των μαλλιών
ρες του
ή γιά τό ίσιωμα αύτών

2

τών 3 έτών

α) Νά μή χρησιμοποιούνται γιά τήν
περιποίηση των βρεφών

ζ

Οροι χρησιμοποιήσεως καί
προειδοποιήσεις πού πρέπει νά περιέχονται
ύποχρεωτικώς στην έπισήμανση

των

3

ε

δ

α) Νά μή χρησιμοποιού
νται σέ προϊόντα περι
ποιήσεως παίδων κάτω

"Αλλοι περιορισμοί καί
απαιτήσεις

Περιορισμοί
Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση στό έτοιμο καλλ.
προϊόν

α) 5 ο/ο
α) Τάλκ
6) Προϊόντα γιά τήν περι 6) 0,5 ο/ο
ποίηση τοϋ στόματος
γ) 3θ/ο
γ) Λοιπά προϊόντα

y

Βορικό όξύ

6

α .

Πεδίο έφαρμογής καί/ή χρήσεως

1

Ούσίες

Αϋξων
άριΟμός

Κατάλογος των ούσιών τίς όποιες δέν δύνανται νά περιέχουν τά καλλυντική προϊόντα πέραν
των προβλεπομένων δρων καί περιορισμών

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III

Επίσημη Εφημερίδα
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10 °/ο ύπολογιζόμενα ώς
έλεύθερη βάση

Δύναται νά προκαλέσει άλλεργική
άντίδραση. Συνιστάται δοκιμή εύαι
σθητότητος. Περιέχει διαμινοτολουό
λια. Νά μή χρησιμοποιείται γιά τή
χρώση τών βλεφαρίδων καί φρυδιών

(") Οί ούσίες αύτές δύνανται νά χρησιμοποιούνται μόνες ή σέ μίγμα μεταξύ τους σέ ποσότητα τέτοια ώστε τό άθροισμα των λόγων τών περιεκτικοτήτων τού καλλυντικού προϊόντος σέ κάθε μία άπό τίς
ούσίες αύτές ώς πρός τή μεγίστη έπιτρεπομένη περιεκτικότητα γιά κάθε μία άπό αύτές νά μην ύπερβαίνει τή μονάδα.

Χρωστικές οξειδώσεις γιά
τή χρήση τών μαλλιών

διών

Δύναται νά προκαλέσει άλλεργική
άντίδραση. Συνιστάται δοκιμή εύαι
σθητότητος. Περιέχει διαμινοβενζό
λια. Νά μή χρησιμοποιείται γιά τή
χρώση τών βλεφαρίδων καί τών φρυ

Γιά τά παρασκευάσματα ύπό μορφήν
άεροζόλ : νά μήν ψεκάζονται πρός
τήν κατεύθυνση φλόγας ή ενός
σώματος πυρακτωμένου

των

Διαμινοτολουόλια παράγωγά τους
ύποκατεστημένα μέ άζωτο καί
άλατά ( !)

Διαμινοβενζόλια (όρθό, πάρα), πα Χρωστικές οξειδώσεις γιά 6 % ύπολογιζόμενα ώς έλεύ
θερη βάση
ράγωγα τους ύποκατεστημένα μέ τή χρήση τών μαλλιών
ἄζωτα & άλατά τους , καθώς έπίσης
και τά παράγωγα τού παραδιαμινο
βενζολίου πού είναι ύποκατεστημέ
να μέ άζωτο (')

9

35 °/ο (σέ περίπτωση μίγμα Μεγίστη περιεκτικότης σέ
τος μέ 1,1,1 , τριχλωροαιθά άκαθαρσίες : 0,2 °/ο
νιο, ή όλική συγκέντρωση
δέν δύναται νά ύπερβαίνει
τό 35 ο/ο)

•

ζ

Οροι χρησιμοποιήσεως καί
προειδοποιήσεις πού πρέπει νά περιέχονται
ύποχρεωτικώς στήν επισήμανση

Επίσημη 'Εφημερίδα

10

Mεθυλενοχλωρίδιο

α) 5 Ό/ο
6) 3 ο/ο

8

α) Όδοντόπαστες
6) Λοιπές χρήσεις

Χλωριούχα άλατα των άλκαλίων

0,2 Ο/ο

ε

δ

7

y

Tosychloramidum natricum (*)

6

α

Πεδίο έφαρμογής καί/ή χρήσεως

"Αλλοι περιορισμοί καί
άπαιτήσεις

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση στό έτοιμο καλλ.
προϊόν

Περιορισμοί

6

Ούσίες

Αύξων
αριθμός

162
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Έξαχλωραφαίνιο (*)

Ύδροκινόνη (2)

15

16

2θ/ο

0,1 %

γ) 0,1 ο/ο j

άλδεύδη

σέ μυρμηκική

Νά μή χρησιμοποιείται γιά τή χρώση
τών βλεφαρίδων καί φρυδιών. Οί οφ
θαλμοί νά έκπλύνονται άμέσως έάν
τό προϊόν έλθει σ' έπαφή μέ αύτούς.
Περιέχει ύδροκινόνη

'Απαγορεύεται στά προϊό Νά μή χρησιμοποιείται γιά τήν περι
ντα πού προορίζονται γιά ποίηση τών βρεφών. Περιέχει έξα
τήν περιποίηση παίδων καί χλωραφαίνιο
γιά προϊόντα προσωπικής
ύγιεινης

6) 'Απαγορεύεται ώς συ α) Νά προστατεύεται ή έπιδερμίδα μέ
ένα λιπαρό σώμα. Περιέχει x °/ο
ντηρητικό στά άερολύμα
φορμαλδεύδη
τα (άεροζόλ) καί στά
προϊόντα γιά τήν περι 6) Περιέχει φορμαλδεύδη
ποίηση τοϋ στόματος

Περιέχει x °/ο Η202

Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

C ) Οί ούσίες αυτές δύνανται νά χρησιμοποιοϋνται μόνες ή σέ μίγμα μεταξύ τους σέ ποσότητα τέτοια ώστε τό άθροισμα το&ν λόγων των περιεκτικοτήτων τοΟ καλλυντικού προϊόντος σέ κάθε μία άπό τις
ουσίες αύτές ώς πρός τή μεγίστη έπιτρεπομένη περιεκτικότητα γιά κάθε μία άπό αύτές νά μήν ύπερβαίνει τή μονάδα.
(2) Οί ούσίες αύτές δύνανται νά χρησιμοποιούνται μόνες ή σέ μίγμα μεταξύ τους σέ ποσότητα τέτοια ώστε τό άθροισμα των λόγων των περιεκτικοτήτων τού καλλυντικού προϊόντος σέ κάθε μία άπό τίς
ούσίες ώς πρός τή μεγίστη έπιτρεπομένη περιεκτικότητα γιά κάθε μία άπό αύτές νά μήν ύπερβαίνει τό 2.

Συντηρητικό

-γ) Γιά τήν περιποίηση τοϋ
στόματος

6)2,2θ/ο

ύπολογιζόμενη

α) Παρασκευάσματα γιά τή α) 5 ο/ο
σκλήρυνση τών ονύχων

Φορμαλδεύδη

14

-

Περιέχει διχλωραφαίνιο

Δύναται νά προκαλέσει άλλεργική
άντίδραση. Συνιστάται δοκιμή εύαι
σθητότητος. Περιέχει διαμινοφαινό
λες. Νά μή χρησιμοποιείται γιά τή
χρώση τών βλεφαρίδων καί φρυδιών

ζ

Όροι χρησιμοποιήσεως καί
προειδοποιήσεις πού πρέπει νά περιέχονται
ύποχρεωτικώς στήν έπισήμανση

των

6) Συντηρητικό

Χρωστικές όξειδώσεις γιά 40 όγκοι, ήτοι 12 °/ο Η202
τή χρώση των μαλλιών

'Οξυγονούχο ύδωρ

13

0,5 ο/ο

Διχλωροφαίνιο (*)

12

ώς

ε

δ

Χρωστικές οξειδώσεις γιά 10°/ο ύπολογιζόμενες
ελεύθερη βάση
τή χρώση των μαλλιών

Y

Διαμιναφαινόλες (')

6

α

Πεδίο έφαρμογής καί/ή χρήσεως

"Αλλοι περιορισμοί καί
άπαιτήσεις

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση στό έτοιμο καλλ.
προϊόν

Περιορισμοί

11

Ούσίες

Αύξων
άριθμός

'Επίσημη 'Εφημερίδα
163

Καυστική ποτάσσα ή καυστική

17

Φαινόλη

Πικρικό όξύ

Πυρογαλλόλη (2)

22

23

24

5θ/ο

1 ο/ο

1 ο/ο

0,3 ο/ο

φθαλμοί αν τό προϊόν έλθει σέ
έπαφή μέ αύτούς. Περιέχει πυρογαλ
λόλη

Νά μή χρησιμοποιείται γιά τή
χρώση τών βλεφαρίδων καί τών φρυ
διών. Νά έκπλύνονται άμέσως οΐ ο

Περιέχει πικρικό όξύ

ούσίες ώς πρός τή μεγίστη έπιτρεπομένη περιεκτικότητα γιά κάθε μία άπό αύτές νά μήν ύπερβαίνει τό 2.

(2) Οί ούσίες αύτές δύνανται νά χρησιμοποιούνται μόνες ή σέ μίγμα μεταξύ τους σέ ποσότητα τέτοια ώστε τό άθροισμα των λόγων των περιεκτικοτήτων τοΟ καλλυντικού προϊόντος σέ κάθε μία άπό τίς

C ) Το αθροισμα τών δύο ύδροξειδίων έκφράζεται κατά βάρος ώς ύδροξείδιο νατρίου.

'Αποκλειστικώς γιά βαφή
τών μαλλιών

σεως

'Αποκλειστικώς γιά τήν πα
ρεμπόδιση της διαβρώ

Σάπωνες καί σαμπουάν

σεως

'Αποκλειστικώς γιά τήν πα
ρεμπόδιση της διαβρώ

Περιέχει φαινόλη

Νιτρομεθάνιο

21

των

σεως

0,2 ο/ο

Νιτρώδες νάτριο

20

Επίσημη Εφημερίδα

'Αποκλειστικώς γιά τήν
παρεμπόδιση τής διαβρώ

Περιέχει α-ναφθόλη

0,5 ο/ο

ά-ναφθόλη

19

Βαφή τών μαλλιών

Περιέχει λανολίνη

γ) μέχρι ρΗ 11 .

γ) "Αλλες χρήσεις ώς έξου
δετερωτής

Λανολίνη

6) Νά άποφεύγεται ή έπαφή μέ τά
μάτια. Μπορεί νά προκαλέσει
τύφλωση. Μακρυά άπό παιδιά

6) 2 ο/ο κ.β. (»)

ζ

6) Προϊόντα γιά τό ίσιω
μα των μαλλιών

Νά μή χρησιμοποιείται μέ
δευτεροταγεΐς άμΐνες

ε

Όροι χρησιμοποιήσεως καί
προειδοποιήσεις πού πρέπει νά περιέχονται
ύποχρεωτικώς στήν έπισήμανση

α) Νά άποφεύγεται ή έπαφή μέ τά
μάτια. Μπορεί νά προκαλέσει
τύφλωση. Μακρυά άπό παιδιά

δ

"Αλλοι περιορισμοί καί
άπαιτήσεις

α) 5 ο/ο κ. 6 . C 1)

α) Διαλύτης των έπιδερ
μικών μεμβρανών των
όνύχων

Y

Πεδίο έφαρμογής καί/ή χρήσεως

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση στό έτοιμο καλλ.
προϊόν

Περιορισμοί

18

σόδα

6

Ούσίες

α

άριθμός

Αύξων

164
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4-ύδροξυ6ενζολο-σουλφονικός ψευ
δάργυρος

29

6) 5 ο/ο ύπολογιζόμενο έπί
άνύδρου μάζης

6) Αποσμητικό

6) Νά μή ψεκάζεται πρός τούς
όφθαλμούς.

α) Νά άποφεύγεται κάθε έπαφή μέ
τούς όφθαλμούς.

Εύρωπαϊκών Κοινοτήτων

(') ΟΙ ούσίες αύτές δύνανται νά χρησιμοποιοΟνται μόνες ή σέ μίγμα μεταξύ τους σέ ποσότητα τέτοια ώστε τό άθροισμα τών λόγων των περιεκτικοτήτων τοΟ καλλυντικού προϊόντος σέ κάθε μία άπό τίς
ούσίες αύτές ώς πρός τή μεγίστη έπιτρεπομένη περιεκτικότητα γιά κάθε μία άπό αύτές νά μήν ύπερβαίνει τό 2.

α) 6 ο/ο ύπολογιζόμενο έπί
άνύδρου μάζης

α) Στυπτικό

σέ

1 ο/ο ύπολογιζόμενο
ψευδάργυρο

άλκαλικών

Ψευδάργυρος (χλωριοϋχος καί θειι
κός)

τών

28

γαιών

καί

2 ο/ο σέ παρασκεύασμα
ύπό μορφή πάστας
20 ο/ο γιά τά μονοθειοϋχα
σέ παρασκευάσματα ύπό
μορφή ύδατικοϋ διαλύμα
τος χωρίς προσθετικό

άλκαλίων

Θειούχα άλατα τοΟ άμμωνίου, τών

γ) 0,5 °/ο

γ) Σαμπουάν

27

6) Δύναται νά προκαλέσει άλλερ
γική άντίδραση. Περιέχει ρεζορ
κίνη.

6) 0,5 ο/ο

6) Πλύματα (λοσιόν) γιά
τά μαλλιά

των

γ) Δύναται νά προκαλέσει άλλερ
γική άντίδραση. Περιέχει ρεζορ
κίνη. Νά έκπλύνονται καλώς τά
μαλλιά μετά τή χρήση.

α) Δύναται νά προκαλέσει άλλερ
γική άντίδραση. Περιέχει ρεζορ
κίνη. Νά έκπλύνονται καλώς τά
μαλλιά μετά τή χρήση. Νά μή
χρησιμοποιείται γιά τήν χρήση
τών βλεφαρίδων καί φρυδιών. Νά
έκπλύνονται άμέσως οί όφθαλμοί
έάν τό προϊόν έλθει σ' έπαφή μέ
αύτούς.

5 °/ο

α)

α) Βαφές μαλλιών

Ρεζορκίνη (')

26

την κόμη

Κινίνη καί άλατά της

6) 0,2 ο/ο ύπολογιζόμενο
ώς κινίνη

ζ

6) Πλόματα (λοσιόν) γιά

ε

δ

Όροι χρησιμοποιήσεως καί
προειδοποιήσεις πού πρέπει νά περιέχονται
ύποχρεωτικώς στήν έπισήμανση

α) 0,5 °/ο ύπολογιζόμενο
ώς κινίνη

Y

6

"Αλλοι περιορισμοί καί
άπαιτήσεις

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση στό έτοιμο καλλ.
προϊόν

Σαμπουάν

Πεδίο έφαρμογής καί/fj χρήσεως

Ούσίες

Περιορισμοί

25

α

Αύξων
άριθμός

'Επίσημη 'Εφημερίδα
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΔΥΝΑΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟ
ΝΟΥΣ (!) (2) (3)

α) Ερυθρές

Αύξων
αριθμός

'Αριθμός
καταλόγου
χρωμάτων

'Αριθμός της χρωστικής σύμφωνα
μέ τίς όδηγίες ΕΟΚ του 1962 τίς
σχετικές μέ τίς χρωστικές των
τροφίμων ή άλλες πληροφορίες (4)

Περιορισμοί
Πεδίο

έφαρμογής

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση

Όροι καθαρότητος (4)

3 0/ο

1

12 085

2

12 150

3

12 490

4

14 720

E 122

E 122

5

14815

E 125

E 125

6

15 525

7

15 580

8

15 585

9

15 630

r

3 ο/ο

15 630 Ba
15 630 Sr

-

10

15 850

11

15 865
15 865 Sr

-

E 180

E 180

'

12

15 880

13

16 185

E 123

E 123

14

16 255

E 124

E 124

15

16 290

E 126

E 126

16

45 170
45 170 Ba

17

45 370

r

Μεγίστη περιεκτικότητα
1 ο/ο σέ φλουορεσκεΐνη
καί 2 % σέ

μονοβρωμοφλουορε
σκεΐνη
18

45 380

19

15 405

όμοίως
r

όμοίως

C ) Οι χρωστικές αυτές δύνανται ομοίως νά χρησιμοποιηθούν στά καλλυντικά πού έρχονται σε έπαφή καί μέ άλλα μέρη τοϋ σώματος.
( 2) Γιά όρισμένες χρωστικές, προβλέπονται περιορισμοί πού δύνανται νά άφοροΟν τό πεδίο έφαρμογης της χρωστικής (τό γράμμα r στή
στήλη τών άπαγορεύσεων των σχετικών μέ τό πεδίο έφαρμογης σημαίνει ότι ή χρωστική άπαγορεύεται γιά την κατασκευή των καλ
λυντικών πού δύνανται νά έλθουν σέ έπαφή μέ τούς βλεννογόνους τοϋ όφθαλμοϋ καί ιδίως τών ψιμυθίων καί προϊόντων άποψιμυ
θιώσεως τών οφθαλμών) ή ειδικότερα τή μεγίστη έπιτρεπόμενη συκέντρωση.

(3) Είναι έπίσης άποδεκτές οί λάκκες ή άλατα τών χρωστικών πού περιέχουν ούσίες τών όποίίον ή χρήση δέν άπαγορεύεται στό παράρτη
μα II ή πού δέν άποκλείονται τοϋ πεδίου έφαρμογης της παρούσας όδηγίας, ύπό τούς όρους τοΟ παραρτήματος V.
(4) Οί χρωστικές τών οποίων ό άριθμός συνδυάζεται μέ τό γράμμα E, σύμφωνα μέ ΐίς διατάξεις τών όδηγιών ΕΟΚ τοΟ 1962 τών άναφερο
μένων στά τρόφιμα καί στίς χρωστικές, πρέπει νά πληρούν τούς όρους καθαρότητος πού καθορίζονται στίς όδηγίες αύτές.

Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκων Κοινοτήτων

Αύξων
άριθμός

'Αριθμός
καταλόγου
χρωμάτων

'Αριθμός τής χρωστικής σύμφωνα
μέ τίς όδηγίες ΕΟΚ τοϋ 1962 τίς
σχετικές μέ τίς χρωστικές τών
τροφίμων ή άλλες πληροφορίες

167

Περιορισμοί
Πεδίο

έφαρμογής

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση

Όροι καθαρότητος

20

45 410

όμοίως

21

45 425

Μεγίστη περιεκτικότη
τα 1 ο/ο σέ ωλουορε

σκεΐνη καί 3 % σέ μο
νοϊωδοφλουορεσκεΐνη
22

45 430

E 127

E 127

όμοίως
23

58 000

24

73 360

25

75 470

E 120

E 120

26

77 015

E 420

E 420

27

77 491

E 172

E 172

28

E 163

E 163

29

E 162

E 162

6) Πορτοκαλόχροοι καί κίτρινες
1

10316

2

11 920

3

12 075

4

13015

E 105

E 105

5

14 270

E 103

E 103

6

15510

7

15 980

E 111

E 111

8

15 985

E 110

E 110

9

19 140

E 102

E 102

10

45 350

r

r

6θ/ο
E 104

E 104

75 120

E 160 b

E 160 b

75 125

E 160 d

E 160 d

11

47 005

12

75 100

13
14

168
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Αύξων
άριθμός

'Αριθμός
καταλόγου
χρωμάτων

'Αριθμός τής χρωστικής σύμφωνα
μέ τίς όδηγίες ΕΟΚ τοΟ 1962 τίς
σχετικές μέ τίς χρωστικές τών
τροφίμων ή άλλες πληροφορίες

Περιορισμοί

Μεγίστη έπιτρεπόμενη

Πεδίο

έφαρμογής

Όροι καθαρότητος

συγκέντρωση

15

75 130

E 160 a

E 160 a

16

75 135

E 161 d

E 161 d

17

75 300

E 100

E 100

18

77 489

E 172

E 172

19

77 492

E 172

E 172

20

40 820

E 160 e

E 160 e

21

40 825

E 160 f

E 160 f

E 101

E 101 ν

22
23

45 395

"Οταν χρησιμοποιείται
γιά τά κραγιόν τών
χειλέων ή χρωστική
είναι άποδεκτή άπο
κλειστικά ύπό μορφή
έλευθέρου όξέος καί
σέ μεγίστη συγκέντρω
ση 1 ο/ο
E 160 c

24

«

E 160 c

γ) Πράσινες καί κυανές
1

42 051

2

42 053

3

42 090

4

44 090

5

61 565

6

61 570

7

69 825

8

73 000

9

73 015

10

74 260

11

75 810

12

13

77 007

14

77 346

15

77 510

E 131

E 131

E 132

E 132

E 140

E 140

E 141

E 141

Άπηλλαγμένης
,

16

69 800

E 130

κυανούχων ίόντων
E 130
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δ) Ιώδεις, φαιές, μέλαινες και λευκές
Περιορισμοί

Αύξων
άριθμός

'Αριθμός
καταλόγου
χρωμάτων

'Αριθμός τής χρωστικής σύμφωνα
μέ τίς όδηγίες ΕΟΚ. τοϋ 1962 τις
σχετικές μέ τίς χρωστικές των
τροφίμων ή άλλες πληροφορίες

1

28 440

E 151

E 151

2

42 640

3

60 725

4

73 385

5

77 000

E 173

E 173

6

77 002

7

77 004

8

77 005

9

77 120

10

77 220

E 170

E 170

11

77 231

' 12

77 266

Μέρος τής E 1 53

E 153

13

77 267

Μέρος της E 1 53

E 153

14

77 400

15

77 480

E 175

E 175

16

77 499

E 172

E 172

17

77 713

18

77 742

19

77 745

20

77 820

E 174

E 174

21

77 891

E 171

E 171

Πεδίο

έφαρμογής

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση

Όροι καΟαρότητος

Διοξείδιο τοϋ τιτανίου (καί
τά μίγματά του μέ μίκα)
22

77 947

23

75 170

Γουανίνη ή έλαιο της
'Ανατολής

24

(Λευκό 9)
στεατικά
άλατα του

άργιλλίου
ψευδαργύ
ρου, μαγνη

σίου καί
άσβεστίου

25

E 150

Καραμελλόχρωμα

E 150

όμοίως

4 °/ο

5 ο/ο

0,3 ο/ο σέ έλεύθερη ένωση

όμοίως

Όδοντόπαστες

Φαινυλοϋδραργυρικές ένώσεις

Χλωροφόρμιο

4-άμινο6ενζοϊκός
2, 3-διϋδροξυπροπυλεστήρ

Ύδροξυ-8-κινολίνη καί θειικό άλας
αύτης

3

4

5

6

2, 3-διύδροξυπροπυλεστέρα

Περιέχει 4-άμινοβενζοϊκό

σεις

των

Περιέχει φαινυλοϋδραργυρικές ένώ

Περιέχει Thiomersalum (*)

ζ

Όροι χρησιμοποιήσεως καί
προειδοποιήσεις πού
πρέπει νά περιέχονται ύποχρεωτικως
στήν έπισήμανση

Επίσημη Εφημερίδα

Νά μή χρησιμοποιείται στά Νά μή χρησιμοποιείται γιά τήν περι
προϊόντα πού χρησιμοποι ποίηση τών βρεφών
ούνται μετά τά ήλιόλουτρα
ούτε στά τάλκ γιά βρέφη

'Αποκλειστικώς ώς συντη 0,007 ο/ο ύπολογιζόμενη σέ
ρητικό γιά τά ψιμύθια των ύδράργυρο. Σέ περίπτωση
μίγματος μέ άλλες Υδραργυ
όφθαλμών
ρικές ένώσεις έγκεκριμένες
άπό την παρούσα όδηγία, ή
μεγίστη συγκέντρωση έκπε
φρασμένη σέ ύδράργυρο
παραμένει σταθερή στό
0,007 ο/ο

Thiomersalum (*)

2

ε

δ

5 ο/ο
Μετουσιωτικό τής αιθυλι 5θ/ο
κές καί ίσοπροπυλικης άλ Υπολογιζόμενη σέ ποσο
στό έπί τοις °/ο έπί τής αιθυ
κοόλης
λικής καί ίσοπροπυλικης
άλκοόλης

Y

"Αλλοι περιορισμοί καί
άπαιτήσεις

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση στό
έτοιμο καλλ. προϊόν

Μεθυλική άλκοόη

6

α

Πεδίο έφαρμογής
καί/ή χρήσεως

1

Ούσίες

Αύξων
άριΟμός

Περιορισμοί

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
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Περιέχει μονοφθοροφωσφορικό
νάτριο
Περιέχει μονοφθοροφωσφορικό

Περιέχει φθοριούχο άσβέστιο

Περιέχει φθοριούχο νάτριο

Περιέχει φθοριούχο κάλιο

Περιέχει φθοριοϋχο άμμώνιο

Περιέχει φθοριοϋχο άργίλλιο

Περιέχει φθοριοϋχο κασσίτερο

0,15θ/ο
όμοίως
0,15 ο/ο
όμοίως

0,15θ/ο
όμοίως
0,15θ/ο
όμοίως
0,15 ο/ο
όμοίως
0,15 ο/ο
όμοίως

0,15 ο/ο ,
όμοίως
0,15θ/ο
όμοίως

όμοίως

όμοίως

όμοίως

όμοίως

όμοίως

όμοίως

όμοίως

όμοίως

όμοίως

Μονοφθοροφωσφορικό νάτριο

Μονοφθοροφωσφορικό κάλιο

Μονοφθοροφωσφορικό ασβέστιο

Φθοριούχο άσβέστιο

Φθοριοϋχο νάτριο

Φθοριοϋχο κάλιο

Φθοριοϋχο άμμώνιο

Φθοριοϋχο άργίλλιο

Φθοριοϋχος κασσίτερος

9

10

11

12

13

14

15

16

άσβέστιο

Περιέχει μονοφθοροφωσφορικό

κάλιο

Περιέχει μονοφθοροφωσφορικό
άμμώνιο

των

0,15θ/ο
όμοίως

στό 0, 1 5 °/ο

-

8

0,15 °/0

'Υπολογιζόμενη σέ φθό
ριο. Σε περίπτωση μίγμα
τος μέ άλλες φθοριοϋχες
ένώσεις έπιτρεπόμενες βά
σει τοϋ παρόντος παραρτή
ματος, ή μεγίστη συγκέ
ντρωση έκπεφρασμένη σέ
φθόριο παραμένει όμοίως

ζ

Προϊόντα ύγιεινής τοϋ
στόματος

ε

Μονοφθυροφωσφορικό άμμώνιο

δ

7

Οροι χρησιμοποιήσεως καί
προειδοποιήσεις πού
πρέπει νά περιέχονται ύποχρεωτικώς
στήν έπισήμανση

y

"Αλλοι περιορισμοί
καί άπαιτήσεις

6

Μεγίστη επιτρεπομένη
συγκέντρωση στό
έτοιμο καλλ. προϊόν

α

Πεδίο εφαρμογής
καί/ή χρήσεως

Ουσίες

Περιορισμοί

Αύξων
άριθμός

Επίσημη 'Εφημερίδα
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Περιέχει φθοροπυριτικό κάλιο

Περιέχει φθοροπυριτικό άμμώνιο

0,15θ/ο
όμοίως
0,15θ/ο

όμοίως

όμοίως

όμοίως

Φθοροπυριτικό κάλιο

Φθοροπυριτικό άμμώνιο

Φθοροπυριτικό μαγνήσιο

Σαφρόλ

Διυδροξυμεθυλο- 1 ,3-9ειονο-2-ιμι
δαζολίνη

22

23

24

25

26

α) μέχρι 2 ο/ο
6) άπό 2 ο/ο έως 8 °/ο

100 ppm

0,15θ/ο
όμοίως

όμοίως

α) Περιέχει διυδροξυμεΟυλο- 1 ,3
θειονο-2-ιμιδαζολίνη
6) —1 Μετά τή χρήση τά μαλλιά
νά έκπλύνονται καλώς
— Περιέχει διυδροξυμεθυλο
1,3-9ειονο-2-ιμιδαζολίνη -

Περιέχει φθοροπυριτικό μαγνήσιο

των

Παρασκεύασμα γιά την
περιποίηση των μαλλιών

Περιέχει φθοροπυριτικό νάτριο

0,15 ο/ο

όμοίως

Φθοροπυριτικό νάτριο

21

'Επίσημη 'Εφημερίδα

όμοίως

Περιέχει ύδροφθορική δεκαοκτυ
λαμίνη

0,15θ/ο
όμοίως

όμοίως

Ύδροφθορική δεκαοκτυλαμίνη

2Q

ξυλοπροπυλενοδιαμίνη

Περιέχει διυδροφθορική N, N',
N',-τρι (πολυοξυαιΟυλενο)-Ν-δεκαε

0,15θ/ο
όμοίως

όμοίως

Διυδροφθορική N, N', N', τρι (πο
λυοξυαι$υλενο)-Ν-δεκαεξυλο-προ
πυλενοδιαμίνη

19

Περιέχει διυδροφθορική δις(υδρο

ξυαιθυλ) αμινοπροπυλ-Ν-υδροξυαι
θυλο-δεκαοκτυλαμίνη

όμοίως

όμοίως

Διυδροφ^ορική δις (υδροξυαιθυλ)
αμινοπροπυλ-Ν-υδροξυαιθυλο-δε
καοκτυλαμίνη

18

0,15 ο/ο

μίνη

α) 'Απαγορεύεται στά άε
ροζόλ
6) όμοίως

ζ

Περιέχει ύδροφθορική δεκαεξυλα

0,15«/ο
όμοίως

ε

S

όμοίως

Y

"Αλλοι περιορισμοί
καί άπαιτήσεις

Όροι χρησιμοποιήσεως καί
προειδοποιήσεις πού
πρέπει νά περιέχονται ύποχρεωτικως
στην έπισήμανση

Ύδροφθορική δεκαεξυλαμίνη
(ύδροφθορική κετυλαμίνη)

6

α

Πεδίο εφαρμογής
καί/ή χρήσεως

Μεγίστη έπιτρεπομένη
συγκέντρωση στό
έτοιμο καλλ. προϊόν

Περιορισμοί

17

Ούσίες

Αύξων
άριθμός

'
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όμοίως

6θ/ο

35 ο/ο

όμοίως

Γιά άεροζόλ

Σάπων

N Ν'δι(μορφολινομε9υλο
4)θειουρία

1,1,1 , τριχλωροαιΜνιο (με·9υ
λοχλωροφόρμιο) ·

Τριβρωμοσαλικυλανιλίδιο [π.χ.
Tribramsalan (*)]

31

32

33

— Νά έκπλύνονται καλώς τά μαλ
λιά μετά τή χρήση
— Περιέχει N Ν'δι(μορφολινομεθυ
λο-4)9ειουρία

όμοίως

6θ/ο

όμοίως

Ν(μορφολινομε9υλο-4)5ειουρία

30

1 ο/ο

στό 35 °/ο

Σέ περίπτωση μίγματος
μέ μεθυλενοχλωρίδιο,
ή μεγίστη συγκέντρω
ση παραμένει σταθερή

— Νά έκπλύνονται καλώς τά μαλ
λιά μετά τή χρήση
— Περιέχει N( μορφολινομεθυλο
4)$ειουρία

όμοίως

6θ/ο

όμοίως

ΎδροξυμεΟυλο- 1 -Βειονο-2-ιμι
δαζολίνη

29

.

— Νά έκπλύνονται καλώς τά μαλ
λιά μετά τή χρήση
— Περιέχει Ν-ύδροξυμεδυλοθειου
ρία

όμοίως

6θ/ο

όμοίως

Ν-ύδροξυμε·9υλο·9ειουρία

28

Περιέχει τριβρωμοσαλικυλανιλίδιο

τος

γυμνής φλόγας ή διαπύρου σώμα

Νά μήν ψεκάζεται πρός τό μέρος

— Νά έκπλύνονται καλώς τά μαλ
λιά μετά τή χρήση
— Περιέχει ύδροξυμε$υλο-1~9ειο
νο-2-ιμιδαζολίνη

— Νά έκπλύνονται καλώς τά μαλ
λιά μετά τή χρήση
— Περιέχει ΝΝ' διυδροξυμεθυλο
θειουρία

ζ

όμοίως

ε

6 ο/ο

δ ,

όμοίως

r

"Αλλοι περιορισμοί
καί άπαιτήσεις

Όροι χρησιμοποιήσεως καί
προειδοποιήσεις πού
πρέπει νά περιέχονται υποχρεωτικώς
στήν επισήμανση

N Ν'διυδροξυμεθυλοθειουρία

6

α

Πεδίο έφαρμογής
καί/ή χρήσεως

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση στό
έτοιμο καλλ. προϊόν

27

Ουσίες

Αύξων
άριΟμός

Περιορισμοί

Επίσημη 'Εφημερίδα των Εύρωπαϊκων Κοινοτήτων
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ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΔΥΝΑ

ΝΤΑΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΤΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΝΑ ΕΛ
ΘΟΥΝ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 5 (') (2) (3)

α) ΈρυΦρες

Αύξων
άριθμός

Άριθμός
καταλόγου
χρωμάτων

1

12 120

2

12 350

3

12 385

4

14 700

5

15 500
15 500 Ba

Άριθμός τής χρωστικής σύμφω
να μέ τίς όδηγίες ΕΟΚ τοϋ 1962
τίς σχετικές μέ τίς χρωστικές τών
τροφίμων

ή

άλλες
ρίες (4)

πληροφο

Περιορισμοί
Πεδίο

έφαρμογής

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση

"Οροι καθαρότητος (4)

r

'Απαγορεύε
ται ή χρήση
άλάτων

Ba

στά κραγιόν
χειλέων
6

15 585 Ba

7

15 620

8

15 800

9

16 035

10

26 100

11

27 290

12

45 160

13

75 480

14

75 580

6) Πορτοκαλόχροοι καί κίτρινες
1

18 965

2

45 340

3

47 000

r

(') Οι χρωστικές αυτές δύνανται ομοίως νά χρησιμοποιηθούν στά καλλυντικά πού άρχονται σέ έπαφή καί μέ άλλα μέρη τοϋ σώματος.
( 2) Γιά όρισμένες χρωστικές, προβλέπονται περιορισμοί πού δύνανται νά άφοροΟν τό πεδίο έφαρμογής της χρωστικής (τό γράμμα r στή

στήλη των άπαγορεύσεων των σχετικών μέ τό πεδίο έφαρμογής σημαίνει ότι ή χρωστική άπαγορεύεται γιά τήν κατασκευή των καλ
λυντικών πού δύνανται νά έλθουν σέ έπαφή μέ τούς βλεννογόνους τοϋ όφθαλμοΰ καί ίδίως τών ψιμυθίων καί προϊόντων άποψιμυ
θιώσεως τών οφθαλμών) ή ειδικότερα τή μεγίστη έπιτρεπόμενη συγκέντρωση.
(3) Εΐναι έπίσης άποδεκτές οί λάκκες ή άλατα τών χρωστικών αύτών πού περιέχουν ούσίες τών όποιων ή χρήση δέν άπαγορεύεται στό
παράρτημα II ή πού δέν άποκλείονται τοΰ πεδίου έφαρμογής τής παρούσας όδηγίας, ύπό τούς όρους τοϋ παραρτήματος V.
(4) Οί χρωστικές τών όποίων ό άριθμός συνδυάζεται μέ τό γράμμα E, σύμφωνα μέ τίς διατάξεις τών όδηγιών ΕΟΚ τοϋ 1962 τών άναφερο
μένων στά τρόφιμα καί στίς χρωστικές, πρέπει νά πληροϋν τούς όρους καθαρότητος πού καθορίζονται στίς όδηγίες αύτές.
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γ) Πράσινες καί κυανές

Αύξων
άριΟμός

'

'Αριθμός
καταλόγου
χρωμάτων

'Αριθμός της χρωστικής σύμφωνα
μέ τίς όδηγίες ΕΟΚ τοϋ 1962 τίς
σχετικές μέ τίς χρωστικές των
τροφίμων ή άλλες πληροφορίες

Περιορισμοί
Πεδίο

έφαρμογής

Μεγίστη έπιτρεπόμενη
συγκέντρωση

Όροι καθαρότητος

1

42 040

2

42 140

3

42 170

4

42 735

5

44 040

6

44 045

7

59 040

8

61 554

9

62 085

10

77 288

Άπηλλαγμένη
χρωμικών Ιόντων

11

77 289

όμοίως

12

77 520

13

74 160

,

■ /

'

δ) Ιώδεις, καστανόχροοι, μέλαινες και λευκές
1

20 170

2

27 755

3

42 580

4

45 190

5

77 019

6

77 163

7

77 265

8

77 718

E 152

E 152

ΌξυχλωριοΟχο βισμούθιο
(καί τά μίγματά του μέ μίκα)

•
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ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
A. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΔΕΝ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΛΕΝΝΟΓΟΝΟΥΣ

Ερυθρές
12310, 12335,12420, 12430, 12440, 16140, 16155, 16250, 17200, 18000, 18050, 18055 , 18065 , 26105 ,
45100, 50240, E 12 1

Πορτοκαλόχροοι καί καί κίτρινες
11680, 11710, 13065, 15575, 16230, 18690, 18736, 18745, 19120, 19130, 21230, 71105

Κυανές καί πράσινες
10006, 10020, 42045, 42050, 42080, 42755, 44025, 62095, 62550, 63000, 71255, 74100, 74220,

74350, κυανοϋν της βρωμοθυμόλης, πράσινο της βρωμοκρεζόλης, η-δι6ουτυλαμινο-1,4 άνθρα
κινόνη

Ιώδεις, καστανόχροοι, μαύρες καί λευκές
12010, 12196, 12480, 16580, 27905, 42555, 42571 , 43625, 46500, 51319, 61710, 61800, 2,4-διαμινο
αζωβενζολοσουλφονικό νάτριο καί πέντε άνάλογες χρωστικές (Brown FK), πορφυροΟν της
βρωμοκρεζόλης

B. ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΡΩΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΣ ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΛ

ΛΥΝΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΟ ΛΕΡΜΑ ΓΙΑ ΣΥ
ΝΤΟΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ

ΈρυΦρές
11210, 12090, 12155, 12170, 12315, 12370, 12459, 12460, 13020, 14895, 14905, 16045, 16180,
18125, 18130, 24790, 27300, 27306, 28160, 45220, 60505, 60710, 62015 , 73300

Πορτοκαλόχροοι καί κίτρινες
11720, 11725, 11730, 11765 , 11850, 11855 , 11860, 11870, 12055, 12140, 12700, 12740, 12770,
12790, 13900, 14600, 15970, 15975 , 18820, 18900, 19555 , 21090, 21096, 21100, 21108, 21110,
21115, 22910, 25135, 25220, 26090, 29020, 40215, 40640, 41000, 45376, 47035, 48040, 48055,

56205, 4-(3-χλωροφαινυλαζω)-3-υδροξυ-2-ναφθ—ο-ανισιδίδιο, τρινάτριο άλας τοΟ 3-υδροξυπυ
ρενο-5,8, 1 0-τρισουλφονικοϋ όξέος.
Κυανές καί πράσινες
10025, 26360, 42052, 42085, 42095, 42100, 50315 , 50320, 50400, 50405, 51175, 52015 , 52020,
52030, 61505, 61585, 62045, 62100, 62105, 62125, 62130, 62500, 62560, 63010, 64500, 74180

Ίωδεις, καστανόχροες, μαΟρες καί λευκές
12145, 14805 , 15685, 17580, 20285 , 20470, 21010, 25410, 30045, 30235 , 40625 , 42510, 42520,
42525, 42535 , 42650, 48013, 57020, 60730, 61100, 61105, 61705, 62030, 63165, 63615.

Επίσημη Εφημερίδα των Εύρωπαϊκων Κοινοτήτων

177

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΟΥΣΙΩΝ

ΕΚΤΟΣ

ΤΟΥ ΠΕΔΙΟΥ
ΟΔΗΓΙΑΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

ΤΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΗΣ

1 . 'Οξικός μόλυβδος (γιά τή χρήση σέ προϊόντα γιά τήν περιποίηση τών μαλλιών μόνο).
2. Έξαχλωροφένιο (γιά όλες τίς άλλες χρήσεις πλήν τών άναφερομένων στό πρώτο μέρος τοϋ
παραρτήματος III).
3 . Ορμόνες

α) — οίστρονη,
— οιστραδιόλη καί έστέρες της,
— οίστριόλη καί έστέρες της *
6) — προγεστερόνη,

— αΐθυστερόνη (*).
4. π-Φαινυλενοδιαμίνη καί άλατά της.

5. Στρόντιο και άλατά του, έκτός άπό τά χρησιμοποιούμενα στίς χρωστικές πού άναγράφο
νται στό δεύτερο μέρος τοϋ παραρτήματος III καί στό δεύτερο καί τρίτο μέρος τοϋ παραρτή
ματος IV.
6. Ζιρκόνιο καί παράγωγά του.

7. Thiomersal (*) καί φαινυλοϋδραργυρικές ένώσεις (γιά χρήση ώς συντηρητικών σέ συμπε
πυκνωμένα παρασκευάσματα γιά τό λούσιμο (συμπουάν) καί κρέμες, πού περιέχουν μή
ιοντικούς γαλακτωματοποιητές, οί όποιοι καθιστούν άδρανή τά άλλα συντηρητικά. Με
γίστη συγκέντρωση 0,003 °/ο ύπολογιζόμενη σέ Hg).
8. Αιδοκαΐνη (*).
9. Τυροτριχίνη (*).

