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II
(Neleģislatīvi akti)

REGULAS
KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 344/2013
(2013. gada 4. aprīlis),
ar ko groza II, III, V un VI pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (EK) Nr. 1223/2009
par kosmētikas līdzekļiem
(Dokuments attiecas uz EEZ)

arī Regulas (EK) Nr. 1223/2009 pielikumus, jo pastāv
iespēja jau pirms 2013. gada 11. jūlija Direktīvas
76/768/EEK vietā piemērot Regulas (EK) Nr. 1223/2009
noteikumus.

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada
30. novembra Regulu (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas
līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 31. panta 1. un 2. pantu,

(4)

Turklāt vairāki grozījumi, kas veikti Direktīvas
76/768/EEK pielikumos, pielāgoja šos pielikumus
tehnikas un zinātnes progresam, vienlaikus nodrošinot
sabiedrības veselības aizsardzību. Tāpēc Direktīvas
76/768/EEK pielikumi tagad ir labāk piemēroti tehnikas
un zinātnes progresam nekā Regulas (EK) Nr. 1223/2009
pielikumi. Tāpēc šie grozījumi ir jāiekļauj arī Regulas (EK)
Nr. 1223/2009 pielikumos.

(5)

Dažos gadījumos vielas nav iekļautas tādās starptautiski
atzītās nomenklatūrās kā Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu
starptautiskā nomenklatūra (INCI). Tomēr vielas ir apzī
mētas ar kopīgo nosaukumu (“perfuming names”). Tādēļ ir
lietderīgi norādīt šos nosaukumus III pielikuma c slejā
(Kopīgais nosaukums sastāvdaļu glosārijā).

(6)

Tāpēc Regula (EK) Nr. 1223/2009 būtu attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas
līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 1223/2009 jāpiemēro no 2013. gada
11. jūlija un ar to aizstās Padomes 1976. gada 27. jūlija
Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvinā
šanu attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem (2). Tomēr, lai
nodrošinātu netraucētu pāreju, komersanti līdz Regulas
(EK) Nr. 1223/2009 piemērošanas dienai drīkst laist
tirgū kosmētikas līdzekļus, kas atbilst minētās regulas
prasībām.

(2)

Regulas (EK) Nr. 1223/2009 pielikumos atspoguļots
zinātnes progress laikā, kad 2008. gada 5. februārī
pieņēma priekšlikumu šai Komisijas regulai. Kopš tā
laika Direktīvas 76/768/EEK pielikumos vairākas reizes
ir veikti grozījumi.

(3)

Vairākiem Direktīvas 76/768/EEK pielikumu grozījumiem
bija mērķis risināt iespējamu cilvēku veselības apdraudē
jumu, tāpēc tajos tika iekļauti pasākumi, kas vajadzīgi
sabiedrības veselības aizsardzībai. Gan juridiskās skaid
rības labad, gan arī tāpēc, lai nodrošinātu augstu sabied
rības veselības aizsardzības līmeni, ir nepieciešams grozīt

(1) OV L 342, 22.12.2009., 59. lpp.
(2) OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants
Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II, III, V un VI pielikumu groza
saskaņā ar šīs regulas pielikumu.
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2. pants
Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
To piemēro no 2013. gada 11. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2013. gada 4. aprīlī
Komisijas vārdā –
priekšsēdētājs
José Manuel BARROSO

25.4.2013.

25.4.2013.
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PIELIKUMS
1) Regulas (EK) Nr. 1223/2009 II pielikumu groza šādi:
a) ierakstu ar atsauces numuru 167 aizstāj ar šādu ierakstu:
“167

4-aminobenzoskābe un tās esteri ar brīvu aminogrupu

150-13-0

205-753-0”

8024-12-2

285-515-0”

8007-00-9

232-352-8”

b) ierakstu ar atsauces numuru 450 aizstāj ar šādu ierakstu:
“450

Citronverbēnas (Lippia citriodora Kunth.) ēteriskās eļļas un atvasi
nājumi, izņemot absolūto ēterisko eļļu, ja to lieto kā smaržvielu

c) ierakstu ar atsauces numuru 1136 aizstāj ar šādu ierakstu:
“1136

Myroxylon pereirae (Royle) Klotzch eksudāts (Peru balzams, neap
strādāts), ja to lieto kā smaržvielu

d) pievieno ierakstus ar šādiem atsauces numuriem:
“1329

4-[(4-aminofenil)(4-iminocikloheksa-2,5-diēn-1-ilidēn)metil]-otoluidīns un tā hidrohlorīda sāls (Basic Violet 14; CI 42510),
izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3248-939/632-99-5
(HCl)

221-8322/211-189-6
(HCl)

1330

4-(2,4-dihidroksifenilazo)benzolsulfoskābe un tās nātrija sāls
(Acid Orange 6; CI 14270), izmantojot kā izejvielu matu krāso
šanas līdzekļos

2050-342/547-57-9
(Na)

218-0870/208-924-8
(Na)

1331

3-hidroksi-4-(fenilazo)-2-naftālskābe un tās kalcija sāls (Pigment
Red 64:1; CI 15800), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas
līdzekļos

27757-795/6371-76-2
(Ca)

248-6380/228-899-7
(Ca)

1332

2-(6-hidroksi-3-okso-(3H)-ksantēn-9-il)benzoskābe; fluorescīns
un tā dinātrija sāls (Acid Yellow 73 nātrija sāls; CI 45350),
izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2321-075/518-47-8
(Na)

219-0318/208-253-0
(Na)

1333

4′,5′-dibromo-3′,6′-dihidroksispiro[izobenzofurān-1(3H),9′[9H]ksantēn]-3-ons; 4′,5′-dibromofluorescīns (Solvent Red 72) un
tā dinātrija sāls (CI 45370), izmantojot kā izejvielu matu krāso
šanas līdzekļos

596-032/4372-02-5
(Na)

209-8760/224-468-2
(Na)

1334

2-(3,6-dihidroksi-2,4,5,7-tetrabromksantēn-9-il)-benzoskābe,
fluorescīns, 2′,4′,5′,7′-tetrabromo-; (Solvent Red 43), tā dinātrija
sāls (Acid Red 87; CI 45380) un tā alumīnija sāls (Pigment Red
90:1 Aluminium lake), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas
līdzekļos

15086-949/17372-871
(Na)/1587639-8 (Al)

239-1383/241-409-6
(Na)/
240-005-7
(Al)

1335

Ksantīlijs,9-(2-karboksifenil)-3-((2-metilfenil)amino)-6-((2-metil-4sulfofenil)amino)-, iekšējais sāls un tā nātrija sāls (Acid Violet 9; CI
45190), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

10213-953/6252-76-2
(Na)

-/228-377-9
(Na)

1336

3′,6′-dihidroksi-4′,5′-dijodpiro[izobenzofurān-1(3H),9′[9H]ksantēn]-3-ons; (Solvent Red 73) un tā nātrija sāls (Acid Red
95; CI 45425), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

38577-978/33239-199 (Na)

254-0107/251-419-2
(Na)

1337

2′,4′,5′,7′-tetrajodofluorescīns, tā dinātrija sāls (Acid Red 51; CI
45430) un tā alumīnija sāls (Pigment Red 172 Aluminium lake),
izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

15905-325/16423-680
(Na)/1222778-0 (Al)

240-0460/240-474-8
(Na)/235-4404 (Al)
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1338

1-hidroksi-2,4-diaminobenzols (2,4 diaminofenols) un tā dihid
rohlorīda sāļi (2,4 diaminofenols HCl), izmantojot kā izejvielu
matu krāsošanas līdzekļos

95-86-3/13709-7 (HCl)

202-4594/205-279-4
(HCl)

1339

1,4-dihidroksibenzol (hidrohinons), izņemot ierakstu 14 III
pielikumā

123-31-9

204-617-8

1340

[4-[[4-anilīno-1-naftil][4-(dimetilamino)fenil]metilēn]cikloheksa2,5-diēn-1-ilidēn]dimetilamonija hlorīds (Basic Blue 26; CI
44045), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2580-56-5

219-943-6

1341

Dinātrija 3-[(2,4-dimetil-5- sulfonātfenil)azo]-4-hidroksi-naftalīn1-sulfonāts (Ponceau SX; CI 14700), izmantojot kā izejvielu matu
krāsošanas līdzekļos

4548-53-2

224-909-9

1342

Trinātrija tris[5,6-dihidro-5-(hidroksiimino)-6-oksonaftalīn-2sulfonāt(2-)-N5,O6]ferāts(3-); (Acid Red 1; CI 10020), izmantojot
kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

19381-50-1

243-010-2

1343

4-(fenilazo)rezorcīns (Solvent Orange 1; CI 11920) un tā sāļi,
izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2051-85-6

218-131-9

1344

4-[(4-etoksifenil)azo]naftols (Solvent Red 3; CI 12010) un tās sāļi,
izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

6535-42-8

229-439-8

1345

1-(2-hloro-4-nitrofenilazo)-2-naftols (Pigment Red 4; CI 12085)
un tā sāļi, izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2814-77-9

220-562-2

1346

3-hidroksi-N-(o-tolil)-4-[(2,4,5-trihlorfenil)azo]naftalīn-2-karbok
samīds (Pigment Red 112; CI 12370) un tās sāļi, izmantojot kā
izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

6535-46-2

229-440-3

1347

N-(5-hlor-2,4-dimetoksifenil)-4-[[5-[(dietilamino)sulfonil]-2metoksifenil]azo]-3-hidroksinaftalīn-2-karboksamīds (Pigment Red
5; CI 12490) un tā sāļi, izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas
līdzekļos

6410-41-9

229-107-2

1348

Dinātrija 4-[(5-hlor-4-metil-2-sulfonātfenil)azo]-3-hidroksi-2naftoāts (Pigment Red 48; CI 15865), izmantojot kā izejvielu
matu krāsošanas līdzekļos

3564-21-4

222-642-2

1349

Kalcija 3-hidroksi-4-[(1-sulfonāt-2-naftil)azo]-2-naftoāts (Pigment
Red 63:1; CI 15880), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas
līdzekļos

6417-83-0

229-142-3

1350

Trinātrija 3-hidroksi-4-(4′-sulfonātnaftilazo)naftalīn-2,7-disulfo
nāts (Acid Red 27; CI 16185), izmantojot kā izejvielu matu
krāsošanas līdzekļos

915-67-3

213-022-2

1351

2,2′-[(3,3′-dihlor[1,1′-bifenil]-4,4′-diil)bis(azo)]bis[N-(2,4-dime
tilfenil)-3-oksobutiramīds] (Pigment Yellow 13; CI 21100),
izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

5102-83-0

225-822-9

1352

2,2′-[cikloheksilidēnbis[(2-metil-4,1-fenilēn)azo]]bis[4-ciklohek
silfenols] (Solvent Yellow 29; CI 21230), izmantojot kā izejvielu
matu krāsošanas līdzekļos

6706-82-7

229-754-0

1353

1-((4-(fenilazo)fenilazo)-2-naftols (Solvent Red 23;
CI 26100), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

85-86-9

201-638-4

1354

Tetranātrija 6-amino-4-hidroksi-3-[[7-sulfonāt-4-[(4-sulfonātfenil)azo]-1-naftil]azo]naftalīn-2,7-disulfonāts (Food Black 2; CI
27755), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2118-39-0

218-326-9

25.4.2013.
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Etānamīnijs, N-(4-((4-dietilamino)fenil)(2,4-sulfofenil)metilēn)2,5-cikcloheksadiēn-1-ilidēn)-N-etil-, hidroksīds, iekšējais sāls,
dinātrija sāls (Acid Blue 1; CI 42045), izmantojot kā izejvielu
matu krāsošanas līdzekļos

129-17-9

204-934-1

1356

Etānamīnijs, N-(4-((4-dietilamino)fenil)(5-hidroksi-2,4-disulfofe
nil)metilēn)-2,5-cikloheksadiēn-1-ilidēn)-N-etil-, hidroksīds, iekšē
jais sāls, kalcija sāls (2:1) (Acid Blue 3; CI 42051), izmantojot kā
izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

3536-49-0

222-573-8

1357

Benzolmetānamīnijs, N-etil-N-(4-((4-(etil((3-sulfofenil)metil)ami
no)fenil)(4-hidroksi-2-sulfofenil)metilēn)-2,5-cikcloheksadiēn-1ilidēn)-3-sulfo-, hidroksīds, iekšējais sāls, dinātrija sāls (Fast Green
FCF; CI 42053), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas
līdzekļos

2353-45-9

219-091-5

1358

1,3-izobenzofurāndions, reakcijas ar metilhinolīnu un hinolīnu
produkti (Solvent Yellow 33; CI 47000), izmantojot kā izejvielu
matu krāsošanas līdzekļos

8003-22-3

232-318-2

1359

Nigrosīns (CI 50420), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas
līdzekļos

8005-03-6

—

1360

8,18-dihlor-5,15-dietil-5,15-dihidrodiindol-[3,2-b: 3′,2′-m]trifen
dioksazīns (Pigment Violet 23; CI 51319), izmantojot kā izejvielu
matu krāsošanas līdzekļos

6358-30-1

228-767-9

1361

1,2-dihidroksiantrahinons (Pigment Red 83; CI 58000), izman
tojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

72-48-0

200-782-5

1362

Trinātrija 8-hidroksipirēn-1,3,6-trisulfonāts (Solvent Green 7; CI
59040), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

6358-69-6

228-783-6

1363

1-hidroksi-4-(p-toluidīno)antrahinons (Solvent Violet 13;
CI 60725), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

81-48-1

201-353-5

1364

1,4-bis(p-tolilamino)antrahinons (Solvent Green 3;
CI 61565), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

128-80-3

204-909-5

1365

6-hlor-2-(6-hlor-4-metil-3-oksobenzo[b]tiēn-2(3H)-ilidēn)-4metilbenzo[b]tiofēn-3(2H)-ons (VAT Red 1;
CI 73360), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

2379-74-0

219-163-6

1366

5,12-dihidrohino[2,3-b]akridīn-7,14-dions (Pigment Violet 19; CI
73900), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1047-16-1

213-879-2

1367

[29H,31H-ftalocianināt-(2-)-N29,N30,N31,N32] varš (Pigment Blue
15; CI 74160), izmantojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

147-14-8

205-685-1

1368

Dinātrija [29H,31H-ftalocianīndisulfonāt(4-)N29,N30,N31,N32]kuprāts(2-) (Direct Blue 86; CI 74180), izman
tojot kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1330-38-7

215-537-8

1369

Polihlorvara ftalocianīns (Pigment Green 7; CI 74260), izmantojot
kā izejvielu matu krāsošanas līdzekļos

1328-53-6

215-524-7

1370

Dietilēnglikols (DEG); 2,2′-oksidietanola zīmju līmeni skatīt III
pielikumā

111-46-6

203-872-2

1371

Fitonadions [INCI]/fitomenadions [INN]

84-800/81818-544

201-5642/279-833-9

1372

2-aminofenols (o-aminofenols; CI 76520) un tā sāļi

95-556/67845-798/51-19-4

202-4311/267-335-4”
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2) Regulas (EK) Nr. 1223/2009 III pielikumu groza šādi:
a) ierakstus ar atsauces numuru 8, 9 un 10 aizstāj ar šādiem ierakstiem:
“8

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

a) Vispārējai lietošanai

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.

LV

N-aizvietotie p-fenilēn
diamīna atvasinājumi
un to sāļi; N-aizvietotie
o-fenilēndiamīna atvasi
nājumi (1), izņemot tos
atvasinājumus, kas
minēti citur šajā pieli
kumā un II pielikumā ar
atsauces numuru 1309,
1311 un 1312

Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.
Satur fenilēndiamīnus.
Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.”
b) Profesionālai lietošanai
Saistībā ar a) un b):
pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
3 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze.
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Matus nekrāsot, ja:

b) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“Tikai profesionālai lietošanai
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

25.4.2013.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

LV

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

25.4.2013.

Matus nekrāsot, ja:

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.
Satur fenilēndiamīnus.
Lietot atbilstošus aizsargcimdus.”
8a

p-Phenylenedia
mine;
p-Phenylenedia
mine HCl;
p-Phenylenedia
mine Sulphate

106-503/624-180/16245-775

203-4047/210-8349/240-357-1

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

a) Vispārējai lietošanai

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
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p-fenilēndiamīns un tā
sāļi

Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.

Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.”

L 114/7

Satur fenilēndiamīnus.

Saistībā ar a) un b): pēc sajaukšanas
oksidējošos apstākļos, matos lietotā
maksimālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 2 %, kas aprēķināti kā
brīvā bāze.

b) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.

L 114/8

b) Profesionālai lietošanai

“Tikai profesionālai lietošanai.
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

LV

Izlasīt un ievērot norādījumus.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.
Satur fenilēndiamīnus.
Lietot atbilstošus aizsargcimdus.”

9

Metilfenilēndiamīni, to
N-aizvietotie atvasinā
jumi un to sāļi (1),
izņemot vielu ar 9.a
atsauces numuru šajā
pielikumā un vielas ar
atsauces numuru 364,
1310 un 1313 II pieli
kumā

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

a) Vispārējai lietošanai

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

25.4.2013.

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.

Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.”

b) Profesionālai lietošanai

b) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.

LV

Saistībā ar a) un b): pēc sajaukšanas
oksidējošos apstākļos, matos lietotā
maksimālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 5 %, kas aprēķināti kā
brīvā bāze.

25.4.2013.

Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus).

“Tikai profesionālai lietošanai
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.
Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus).

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

Lietot atbilstošus aizsargcimdus.”

9a

Toluol-2,5-diamīns un
tā sāļi

Toluene-2,5Diamine
Toluene-2,5Diamine Sulfate

95-705/615-50-9

202-4421/210-431-8

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

a) Vispārējai lietošanai

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
“
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

L 114/9

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

L 114/10

Matus nekrāsot, ja:

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
LV

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.
Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus).
Nelietot skropstu vai uzacu krāsošanai.“
b) Profesionālai lietošanai

sajaukšanas proporcijas.
“Tikai profesionālai lietošanai
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Saistībā ar a) un b): pēc sajaukšanas
oksidējošos apstākļos, matos lietotā
maksimālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 4 %, kas aprēķināti kā
brīvā bāze.

b) Uz etiķetes jānorāda:

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.
Satur fenilēndiamīnus (toluēndiamīnus).
Lietot atbilstošus aizsargcimdus.”

10

25.4.2013.

(1) Šīs vielas var lietot atsevišķi vai kopā ar noteikumu, ka proporciju summa katras šīs vielas daudzumam kosmētikas līdzeklī pret tās maksimāli pieļaujamo koncentrāciju kosmētikas līdzeklī nepārsniedz 1.”

“12

Hydrogen pero
xide

7722-84-1

231-765-0

a) Līdzekļi
matiem

a) 12 % H2O2
(40
tilpuma %)
klātbūtne
vai izdalī
šanās

a) Lietot atbilstošus aizsargcimdus.

b) Līdzekļi
ādai

b) 4 % H2O2,
klātbūtne
vai izdalī
šanās

a), b), c), e):

LV

Ūdeņraža peroksīds un
citi savienojumi vai
maisījumi, no kuriem
izdalās ūdeņraža perok
sīds, tostarp karbamīda
peroksīds un cinka
peroksīds

25.4.2013.

b) ierakstu ar atsauces numuru 12 aizstāj ar šādu ierakstu:

Satur ūdeņraža peroksīdu.
Nepieļaut nokļūšanu acīs.

c) 2 % H2O2,
klātbūtne
vai izdalī
šanās

d) Līdzekļi
mutes
dobumam,
tostarp
mutes
skalošanas
līdzekļi,
zobu
pastas un
zobu balti
nāšanas vai
balināšanas
līdzekļi

d) ≤ 0,1 %
H2O2, klāt
būtne vai
izdalīšanās

e) Zobu balti
nāšanas vai
balināšanas
līdzekļi

e) > 0,1 %
≤6%
H2O2, klāt
būtne vai
izdalīšanās

Ja līdzeklis iekļūst acīs, nekavējoties izska
lot.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

c) Nagu stip
rināšanas
līdzekļi

e) Pārdošanā vienīgi zobārstiem.
Katrā lietošanas ciklā pirmo
reizi līdzekli izmanto tikai
zobārsti, kas definēti Direktīvā
2005/36/EK (*), vai tiešā
zobārsta uzraudzībā, ja nodro
šināts līdzvērtīgs drošuma līme
nis. Pēc tam to izsniedz patērē
tājam lietošanas cikla pabeigša
nai.

(*) OV L 255, 30.9.2005., 22. lpp.”

Nelietot personām vecumā līdz 18
gadiem.
Pārdošanā vienīgi zobārstiem. Katrā
lietošanas ciklā pirmo reizi līdzekli
izmanto tikai zobārsti, vai arī lietošana
notiek tiešā zobārsta uzraudzībā, ja
nodrošināts līdzvērtīgs drošuma līmenis.
Pēc tam to izsniedz patērētājam lieto
šanas cikla pabeigšanai.

L 114/11

Nelietot personām vecumā līdz
18 gadiem.

e) H2O2 klātbūtnes vai izdalīšanās
koncentrācija procentos.

“14

Hidrohinons

Hydroquinone

123-31-9

204-617-8

Mākslīgo nagu
sistēmas

0,02 % (pēc
sajaukšanas
lietošanai)

Tikai profesionālai lietošanai

— Tikai profesionālai lietošanai.

L 114/12

c) ierakstu ar atsauces numuru 14 aizstāj ar šādu ierakstu:

— Nepieļaut saskari ar ādu.
— Uzmanīgi izlasīt lietošanas pamācību.”
LV

d) ierakstu ar atsauces numuru 16 aizstāj ar šādu ierakstu:
“16

1-naftols un tā sāļi

1-Naphthol

90-15-3

201-969-4

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
1 %, kas aprēķināti kā brīvā bāze.

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.””

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Izlasīt un ievērot norādījumus.

e) ierakstu ar atsauces numuru 22 aizstāj ar šādu ierakstu:

“22

Rezorcīns

Resorcinol

108-46-3

203-585-2

a)

a) 1. Vispārējai lietošanai

a) 1. Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“Satur rezorcīnu.
Pēc lietošanas matus labi izskalot.
Nelietot skropstu vai uzacu krāsoša
nai.

25.4.2013.

Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos
matu
krāso
šanas
līdzekļos

b) Satur rezorcīnu.”

L 114/13

b) 0,5 %

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

b) Matu
losjoni un
šampūni

2. Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“Tikai profesionālai lietošanai. Satur
rezorcīnu.
Ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot.
Matu krāsvielas var izraisīt
smagu alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda
ir jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi
kāda reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav
noturīgs.”

LV

2. Profesionālai lietošanai
Attiecībā uz 1. un 2. punktu:
Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 2,5 %, kas aprēķināti
kā brīvā bāze.

25.4.2013.

Ja līdzeklis nokļūst acīs, tūlīt izskalot.
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju. Izlasīt un ievērot
norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda
ir jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi
kāda reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav
noturīgs.”

ierakstus ar atsauces numuru no 26 līdz 43 aizstāj ar šādiem ierakstiem:
“26

Amonija monofluorfos
fāts

Ammonium
Monofluorophos
phate

20859-38-5/
66115-19-3

-/-

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

Nātrija fluorfosfāts

Sodium Mono
fluorophosphate

10163-152/7631-97-2

233-4330/231-552-2

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.
Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

28

Kālija fluorfosfāts

Potassium
Monofluorophos
phate

14104-28-0

237-957-0

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti kā
F.

Satur nātrija monofluorfosfātu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”
Satur kālija monofluorfosfātu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”

25.4.2013.

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

27

Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:

LV

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

Satur amonija monofluorfosfātu.

L 114/14

f)

Kalcija fluorfosfāts

Calcium Mono
fluorophosphate

7789-74-4

232-187-1

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

Kalcija fluorīds

Calcium Fluoride

7789-75-5

232-188-7

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.
Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

31

Nātrija fluorīds

Sodium Fluoride

7681-49-4

231-667-8

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

Satur kalcija fluorīdu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”

Satur nātrija fluorīdu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”

L 114/15

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

30

Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:

LV

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

Satur kalcija monofluorfosfātu.

25.4.2013.

29

Kālija fluorīds

Potassium Fluo
ride

7789-23-3

232-151-5

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

Amonija fluorīds

Ammonium
Fluoride

12125-01-8

235-185-9

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.
Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

34

Alumīnija fluorīds

Aluminum Fluo
ride

7784-18-1

232-051-1

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

Satur amonija fluorīdu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”

Satur alumīnija fluorīdu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”

25.4.2013.

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”
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Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:

LV

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

Satur kālija fluorīdu.

L 114/16
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Alvas (II)fluorīds

Stannous Fluoride

7783-47-3

231-999-3

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

36

Cetylamine
Hydrofluoride

3151-59-5

221-588-7

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.
Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

37

3-(N-heksadecil-N-2hidroksietilamonija)
propilbis (2-hidroksietil)
amonija difluorīds

—

—

—

Līdzekļi mutes
dobumam

“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”
Satur cetilamīnhidrofluorīdu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”
Satur 3-(N-heksadecil-N-2-hidroksietilamo
nija) propilbis (2-hidroksietil)amonija
difluorīdu.

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”
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0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.
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Heksadecilamonija fluo
rīds

Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:

LV

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

Satur alvas fluorīdu.

25.4.2013.

35

N,N′,N′-tris-(poli-oksie
tilēn)- N-heksadecilpro
pilēndiamīndihidrofluo
rīds

—

—

—

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

9-oktadecēnamīna
hidrofluorīds

OctadecenylAmmonium
Fluoride

36505-83-6

—

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.
Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

40

Dinātrija heksafluorsili
kāts

Sodium Fluorosi
licate

16893-85-9

240-934-8

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

Satur oktadecenilamonija fluorīdu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”
Satur nātrija fluorsilikātu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”

25.4.2013.

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”
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Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:

LV

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

Satur N,N′,N′-tris-(poli-oksietilēn)-N-heksa
decilpropilēndiamīn dihidrofluorīdu.

L 114/18
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Dikālija heksafluorsili
kāts

Potassium Fluo
rosilicate

16871-90-2

240-896-2

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

Amonija heksafluorsili
kāts

Ammonium
Fluorosilicate

16919-19-0

240-968-3

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.
Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

43

Magnija heksafluorsili
kāts

Magnesium Fluo
rosilicate

16949-65-8

241-022-2

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

Satur amonija fluorsilikātu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”

Satur magnija fluorsilikātu.
Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.””

L 114/19

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.”
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Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:

LV

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

Satur kālija fluorsilikātu.

25.4.2013.

41
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g) ierakstu ar atsauces numuru 45 aizstāj ar šādu ierakstu:

“45

Benzilspirts (7)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

Šķīdinā
tājs

a)

Citiem mērķiem, kas nav
mērķis kavēt mikroorganismu
attīstību līdzeklī. Šim mērķim
jābūt redzamam līdzekļa
noformējumā.

b)

Smaržvie
la//aroma
tizējošas
vielas/to
izejvielas

b)

Vielas klātbūtne jānorāda
sastāvdaļu sarakstā, kas minēts
19. panta 1. punkta g) apakš
punktā, ja tās koncentrācija
pārsniedz:

LV

a)
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— 0,001 % kosmētikas
līdzekļos, ko nenoskalo,
— 0,01 % kosmētikas līdzek
ļos, ko noskalo.

(7) Kā konservants, sk. V pielikuma Nr. 34.”

h) ierakstu ar atsauces numuru 47 aizstāj ar šādu ierakstu:

“47

3-piridīnmetanola
hidrofluorīds

Nicomethanol
Hydrofluoride

62756-44-9

—

Līdzekļi mutes
dobumam

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.

Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.””

25.4.2013.

Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

Satur nikometanola fluorhidrātu.

ierakstu ar atsauces numuru 56 aizstāj ar šādu ierakstu:
“56

Magnija fluorīds

Magnesium Fluo
ride

7783-40-6

231-995-1

Līdzekļi mutes
dobumam

Satur magnija fluorīdu.

0,15 %, kas
aprēķināti
kā F.
Ja to sajauc ar
citiem fluora
savienoju
miem, kas
atļauti saskaņā
ar šo pieli
kumu, kopējā
F koncentrā
cija nedrīkst
pārsniegt
0,15 %.

“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot
pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā
uzraudzībā, lai samazinātu norīšanas
iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus
līdzekļus, konsultējieties ar zobārstu vai
ārstu.””

ierakstu ar atsauces numuru 68 aizstāj ar šādu ierakstu:
“68”

k) ierakstus ar atsauces numuru 72 un 73 aizstāj ar šādiem ierakstiem:
“72

7-hidroksicitronelāls

Hydroxycitronellal

107-75-5

203-518-7

a), b):

a) Līdzekļi
mutes
dobumam
b) Citi līdzekļi

b) 1,0 %

Vielas klātbūtne jānorāda sastāv
daļu sarakstā, kas minēts 19. panta
1. punkta g) apakšpunktā, ja tās
koncentrācija pārsniedz:
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j)

LV

Jebkurai zobu pastai, kas satur fluoru
saturošus savienojumus koncentrācijā no
0,1 % līdz 0,15 %, ko aprēķina kā F, ja vien
tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav pare
dzēta bērniem (piem., “tikai pieauguša
jiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:

25.4.2013.

i)

— 0,001 % kosmētikas līdzekļos,
ko nenoskalo,
— 0,01 % kosmētikas līdzekļos,
ko noskalo.
73

2-metoksi-4-(1-prope
nil)fenols

Isoeugenol

97-541/5932-68-3

202-5907/227-678-2

a), b):

a) Līdzekļi
mutes
dobumam
b) Citi līdzekļi

b) 0,02 %

Vielas klātbūtne jānorāda sastāv
daļu sarakstā, kas minēts 19. panta
1. punkta g) apakšpunktā, ja tās
koncentrācija pārsniedz:

— 0,01 % kosmētikas līdzekļos,
ko noskalo.”
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— 0,001 % kosmētikas līdzekļos,
ko nenoskalo,

ierakstus ar atsauces numuru 88 un 89 aizstāj ar šādiem ierakstiem:

“88

d-Limonene(4R)-1metil-4-(1-metilete
nil)cikloheksēns

Limonene

5989-27-5

227-813-5

Vielas klātbūtne jānorāda sastāv
daļu sarakstā, kas minēts 19. panta
1. punkta g) apakšpunktā, ja tās
koncentrācija pārsniedz:

LV

— 0,001 % kosmētikas līdzekļos,
ko nenoskalo,

L 114/22

l)

— 0,01 % kosmētikas līdzekļos,
ko noskalo.
Peroksīda skaitlis mazāks par
20 mmol/l (15)

Metil-okt-2-inoāts;
metilheptīnkarbonāts

Methyl 2-Octy
noate

111-12-6

203-836-6

a), b):

a) Līdzekļi
mutes
dobumam

b) Citi līdzekļi

b) 0,01 %,
lietojot
vienu pašu
Lietojot
kombinā
cijā ar
metiloktīn
karbonātu,
kopējā
koncentrā
cija gala
produktā
nedrīkst
pārsniegt
0,01 %
(metiloktīn
karbonāta
koncentrā
cija
nedrīkst
pārsniegt
0,002 %)

— 0,001 % kosmētikas līdzekļos,
ko nenoskalo,
— 0,01 % kosmētikas līdzekļos,
ko noskalo.

25.4.2013.

(15) Šī robežvērtība attiecas uz vielu, nevis gatavo kosmētikas līdzekli.”

Vielas klātbūtne jānorāda sastāv
daļu sarakstā, kas minēts 19. panta
1. punkta g) apakšpunktā, ja tās
koncentrācija pārsniedz:
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89

“103

Abies Alba eļļa un
ekstrakts

Abies Alba Cone
Oil;

90028-76-5

289-870-2

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

92128-34-2

295-728-0

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

91697-89-1

294-351-9

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

85085-34-3

285-364-0

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

25.4.2013.

m) pievieno ierakstus ar atsauces numuru no 103 līdz 205:

Abies Alba Cone
Extract;
LV

Abies Alba Leaf
Oil;
Abies Alba Leaf
Cera;
Abies Alba
Needle Extract;
Abies Alba
Needle Oil

105

Abies pectinata eļļa un
ekstrakts

Abies Pectinata
Oil;
Abies Pectinata
Leaf Extract;
Abies Pectinata
Needle Extract
Abies Pectinata
Needle Oil

106

Abies sibirica eļļa un
ekstrakts

Abies Sibirica
Oil;
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104

Abies Sibirica
Needle Extract
Abies Sibirica
Needle Oil
107

Abies balsamea eļļa un
ekstrakts

Abies Balsamea
Needle Oil;
Abies Balsamea
Needle Extract
Abies Balsamea
Resin;

Abies Balsamea
Balsam Extract

L 114/23

Abies Balsamea
Extract

Pinus mugo pumilio eļļa
un ekstrakts

Pinus Mugo
Pumilio Twig
Leaf Extract;

90082-73-8

290-164-1

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

90082-72-7

290-163-6

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

84012-35-1

281-679-2

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

90082-74-9

290-165-7

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

L 114/24

108

Pinus Mugo
Pumilio Twig
Leaf Oil
LV

109

Pinus mugo eļļa un
ekstrakts

Pinus Mugo Leaf
Oil
Pinus Mugo Twig
Leaf Extract
Pinus Mugo Twig
Oil

Pinus sylvestris eļļa un
ekstrakts

Pinus Sylvestris
Oil;
Pinus Sylvestris
Leaf extract;
Pinus Sylvestris
Leaf Oil;
Pinus Sylvestris
Leaf Water;
Pinus Sylvestris
Cone Extract;
Pinus Sylvestris
Bark Extract;
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Pinus Sylvestris
Bud Extract
Pinus Sylvestris
Twig Leaf Extract
Pinus Sylvestris
twig Leaf Oil

111

Pinus nigra eļļa un
ekstrakts

Pinus Nigra
Bud/Needle
Extract

Pinus Nigra Twig
Leaf Oil

25.4.2013.

Pinus Nigra Twig
Leaf Extract

Pinus palustris eļļa un
ekstrakts

Pinus Palustris
Leaf Extract;

97435-148/8002-09-3

306-895-7/-

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

90082-75-0

290-166-2

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

97676-05-6

307-681-6

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

94266-48-5

304-455-9

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

92202-04-5

296-036-1

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

94334-26-6

305-102-1

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

Pinus Palustris
Oil

25.4.2013.

112

Pinus Palustris
Twig Leaf Extract
LV

Pinus Palustris
Twig Leaf Oil

113

Pinus pinaster eļļa un
ekstrakts

Pinus Pinaster
Twig Leaf Oil;
Pinus Pinaster
Twig Leaf Extract

Pinus pumila eļļa un
ekstrakts

Pinus Pumila
Twig Leaf Extract
Pinus Pumila
Twig Leaf Oil

115

Pinus sugas eļļa un
ekstrakts

Pinus Strobus
Bark Extract;
Pinus Strobus
Cone Extract;
Pinus Strobus
Twig Oil

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

114

Pinus Species
Twig Leaf Extract
Pinus Species
Twig Leaf Oil

116

Pinus cembra eļļa un
ekstrakts

Pinus Cembra
Twig Leaf Oil
Pinus Cembra
Twig Leaf Extract

Pinus cembra acetilēts
ekstrakts

Pinus Cembra
Twig Leaf Extract
Acetylated

L 114/25

117

Picea mariana eļļa un
ekstrakts

Picea Mariana
Leaf Extract;

294-420-3

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

90131-58-1

290-370-1

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

13466-78-9

236-719-3

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

92201-55-3

295-985-9

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

Picea Mariana
Leaf Oil

119

Thuja occidentalis eļļa un
ekstrakts

Thuja Occiden
talis Bark Extract;

LV

91722-19-9

L 114/26

118

Thuja Occiden
talis Leaf;
Thuja Occiden
talis Leaf Extract;
Thuja Occiden
talis Leaf Oil;

Thuja Occiden
talis Stem Oil;
Thuja Occiden
talis Root Extract

120

121

3-Carene; 3,7,7-trimetil
biciklo[4.1.0]hept-3-ēns
(izodiprēns)

122

Cedrus atlantica eļļa un
ekstrakts

Cedrus Atlantica
Bark Extract;
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Thuja Occiden
talis Stem
Extract;

Cedrus Atlantica
Bark Oil;
Cedrus Atlantica
Bark Water;
Cedrus Atlantica
Leaf Extract;

Cedrus Atlantica
Wood Oil

25.4.2013.

Cedrus Atlantica
Wood Extract;

Cupressus sempervirens
eļļa un ekstrakts

Cupressus
Sempervirens Leaf
Oil;

84696-07-1

283-626-9

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

25.4.2013.

123

Cupressus
Sempervirens
Bark Extract;
LV

Cupressus
Sempervirens
Cone Extract;
Cupressus
Sempervirens
Fruit Extract;
Cupressus
Sempervirens Leaf
Extract;
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Cupressus
Sempervirens
Leaf/Nut/Stem
Oil;
Cupressus
Sempervirens
Leaf/Stem
Extract;
Cupressus
Sempervirens Leaf
Water;
Cupressus
Sempervirens Seed
Extract;
Cupressus
Sempervirens Oil

Terpentīna sveķi (Pinus
spp.)

Turpentine

9005-90-7

232-688-5

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

125

Terpentīneļla un rektifi
cēta eļļa

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

126

Terpentīns, tvaika desti
lāts (Pinus spp.)

Turpentine

8006-64-2

232-350-7

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

L 114/27

124

69103-01-1

273-868-3

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

128

Terpene hydrocarbons

Terpene hydrocar
bons

68956-56-9

273-309-3

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

129

Terpēni un terpenoīdi,
izņemot limonēnu (d-,
l-, un dl- izomēri), kas
šajā III pielikumā minēti
ar atsauces numuru 88;
167 un 168.

Terpenes and
terpenoids

65996-98-7

266-034-5

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

130

Terpēni un terpenoīdi

68917-63-5

272-842-9

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

131

alpha-Terpinene; pmenta-1,3-diēns

alpha-Terpinene

99-86-5

202-795-1

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

132

gamma-Terpinene; pmenta-1,4-diēns

gamma-Terpinene

99-85-4

202-794-6

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

133

Terpinolene; p-menta1,4(8)-diēns

Terpinolene

586-62-9

209-578-0

Peroksīda skaitlis mazāks par
10 mmol/l (15)

134

1,1,2,3,3,6-heksameti
lindān-5-ilmetilketons

Acetyl Hexa
methyl indan

15323-35-0

239-360-0

a) Kosmētikas
līdzekļi,
kurus
nenoskalo

a) 2 %
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Terpene alcohols
acetates

LV

Terpene alcohols acetates

L 114/28

127

b) Kosmētikas
līdzekļi,
kurus
noskalo
Allyl butyrate; 2-prope
nilbutanoāts

Allyl butyrate

2051-78-7

218-129-8

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

136

Allyl cinnamate; 2propenil 3-fenil-2propenoāts

Allyl cinnamate

1866-31-5

217-477-8

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

137

Allyl cyclohexylacetate; 2propenilcikloheksāna
acetāts

Allyl cyclohexyla
cetate

4728-82-9

225-230-0

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

25.4.2013.

135

Allyl cyclohexyl
propionate

2705-87-5

220-292-5

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

139

Allyl heptanoate; 2propenilheptanoāts

Allyl heptanoate

142-19-8

205-527-1

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

140

Alilheksanoāts

Allyl Caproate

123-68-2

204-642-4

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

141

Allyl isovalerate; 2propenil-3-metilbutano
nāts

Allyl isovalerate

2835-39-4

220-609-7

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

142

Allyl octanoate; 2-alil
kaprilāts

Allyl octanoate

4230-97-1

224-184-9

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

143

Allyl phenoxyacetate; 2propenilfenoksiacetāts

Allyl phenoxyace
tate

7493-74-5

231-335-2

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

144

Allyl phenylacetate; 2propenilbenzolacetāts

Allyl phenylace
tate

1797-74-6

217-281-2

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

145

Allyl 3,5,5-trimethylhexa
noate; heksanoāts

Allyl 3,5,5trimethylhexa
noate

71500-37-3

275-536-3

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

146

Allyl cyclohexyloxyacetate

Allyl cyclohexylo
xyacetate

68901-15-5

272-657-3

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

147

Alilizoamiloksi acetāts

Isoamyl Allylgly
colate

67634-00-8

266-803-5

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

148

Allyl 2-methylbutoxyace
tate

Allyl 2-methyl
butoxyacetate

67634-01-9

266-804-0

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

149

Allyl nonanoate

Allyl nonanoate

7493-72-3

231-334-7

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

150

Allyl propionate

Allyl propionate

2408-20-0

219-307-8

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

LV

Allyl cyclohexylpropionate;
2-propenil-3-ciklohek
sānpropanoāts

25.4.2013.

138
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L 114/29

Allyl trimethylhe
xanoate

68132-80-9

268-648-9

Brīva alilspirta koncentrācijai esterī
jābūt zemākai par 0,1 %

151a

Allyl phenethyl ether

Allyl phenethyl
ether

14289-65-7

238-212-2

Brīva alilspirta koncentrācijai ēterī
jābūt zemākai par 0,1 %

152

Allyl heptine carbonate
(alilokt-2-inoāts)

Allyl heptine
carbonate

73157-43-4

277-303-1

0,002 %

153

Amylcyclopentenone; 2pentilciklopent-2-ēn-1ons

Amylcyclopente
none

25564-22-1

247-104-4

0,1 %

154

Myroxylon balsamum var.
pereirae; ekstrakti un
destilāti; Peru balza
meļļa, tīra un bez ūdens
piemaisījuma (Peru
balzameļļa)

8007-00-9

232-352-8

0,4 %

155

4-tert.-Butyldihydrocinna
maldehyde; 3-(4-tercbutilfenil)propionalde
hīds

4-tert.-Butyldi
hydrocinnamalde
hyde

18127-01-0

242-016-2

0,6 %

156

Cuminum cyminum eļļa
un ekstrakts

Cuminum
Cyminum Fruit
Oil;

84775-51-9

283-881-6

LV

Allyl trimethylhexanoate

L 114/30

151

Cuminum
Cyminum Seed
Oil;

a) 0,4 %
ķimeņu
eļļas
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Cuminum
Cyminum Fruit
Extract;

a) Kosmētikas
līdzekļi,
kurus
nenoskalo

Šo vielu nedrīkst lietot kombinācijā
ar citiem 2 alkīnskābju esteriem
(piem., metilheptīnkarbonātu)

b) Kosmētikas
līdzekļi,
kurus
noskalo

Cuminum
Cyminum Seed
Extract;

25.4.2013.

Cuminum
Cyminum Seed
Powder

trans-Rose ketone-2 (16);
(E)-1-(2,6,6-trimetil-1cikloheksēn-1-il)-2butēn-1-ons (trans-betadamaskons)

trans-Rose
ketone-2

159

trans-Rose ketone-5 (16);
(E)-1-(2,4,4-trimetil-2cikloheksēn-1-il)-2butēn-1-ons (izodamas
kons)

trans-Rose
ketone-5

39872-57-6

254-663-8

160

Rose ketone-4 (16); 1(2,6,6-trimetilciklo
heksa-1,3-diēn-1-il)-2butēn-1-ons (damaske
nons)

Rose ketone-4

23696-85-7

245-833-2

Rose ketone-3 (16); 1(2,6,6-trimetil-3-ciklo
heksēn-1-il)-2-butēn-1ons (Delta-Damascone)

Delta-Damascone

158

161

23726-94-5/
43052-87-5

245-845-8/-

a) Līdzekļi
mutes
dobumam
b) Citi līdzekļi

23726-91-2

245-842-1

a) Līdzekļi
mutes
dobumam
b) Citi līdzekļi

260-709-8

a) Līdzekļi
mutes
dobumam

163

cis-Rose ketone-2

trans-Rose ketone-1 (16);
(E)-1-(2,6,6-trimetil-2cikloheksēn-1-il)-2butēn-1-ons (trans-alfadamaskons)

trans-Rose
ketone-1

23726-92-3

245-843-7

a) Līdzekļi
mutes
dobumam
b) Citi līdzekļi

24720-09-0

246-430-4

b) 0,02 %

a) Līdzekļi
mutes
dobumam

b) 0,02 %

L 114/31

cis-Rose ketone-2 (16);
(Z)-1-(2,6,6-trimetil-1cikloheksēn-1-il)-2butēn-1-ons (cis-betadamaskons)

b) 0,02 %

a) Līdzekļi
mutes
dobumam
b) Citi līdzekļi

162

b) 0,02 %

0,02 %

b) Citi līdzekļi
57378-68-4

b) 0,02 %
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Alpha-Damas
cone

LV

cis-Rose ketons-1 (16);
(Z)-1-(2,6,6-trimetil-2cikloheksēn-1-il)-2butēn-1-ons (cis-alfadamaskons)

25.4.2013.

157

Rose ketone-5 (16); 1(2,4,4-trimetil-2-ciklo
heksēn-1-il)-2-butēn-1ons

Rose ketone-5

33673-71-1

251-632-0

165

trans-Rose ketone-3 (16);
1-(2,6,6-trimetil-3-ciklo
heksēn-1-il)-2-butēn-1ons (trans-delta-damas
kons)

trans-Rose
ketone-3

71048-82-3

275-156-8

trans-2-hexenal

trans-2-hexenal

166

0,02 %

a) Līdzekļi
mutes
dobumam
b) Citi līdzekļi

6728-26-3

229-778-1

b) 0,02 %

LV

164

L 114/32

b) Citi līdzekļi

b) 0,02 %

b) Citi līdzekļi

b) 0,002 %

167

l-Limonene; (S)-p-menta1,8-diēns

Limonene

5989-54-8

227-815-6

Peroksīda skaitlis mazāks par
20 mmol/l (15)

168

dl-Limonene (racēmisks);
1,8(9)-p-mentadiēns; pmenta-1,8-diēns (dipen
tēns)

Limonene

138-86-3

205-341-0

Peroksīda skaitlis mazāks par
20 mmol/l (15)

169

p-menta-1,8-diēn-7-āls

Perillaldehyde

2111-75-3

218-302-8

a) Līdzekļi
mutes
dobumam
b) Citi līdzekļi
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a) Līdzekļi
mutes
dobumam

b) 0,1 %

Isobergamate; Mentadiēn7-metilformiāts

Isobergamate

68683-20-5

272-066-0

0,1 %

171

Metoksidiciklopenta
diēnkarboksaldehīds;
oktahidro-5-metoksi4,7-metān-1H-indēn-2karboksaldehīds

Scentenal

86803-90-9

—

0,5 %

172

3-Methylnon-2-enenitrile

3-Methylnon-2enenitrile

53153-66-5

258-398-9

0,2 %

25.4.2013.

170

Methyl octine carbonate;
metilnon-2-inoāts

Methyl octine
carbonate

111-80-8

203-909-2

25.4.2013.

173

a) Līdzekļi
mutes
dobumam

b) Citi līdzekļi

174

Amylvinylcarbinyl acetate;
1-oktēn-3-ilacetāts

Amylvinylcarbinyl
acetate

2442-10-6

219-474-7

a) Līdzekļi
mutes
dobumam

b) Citi līdzekļi

175

Propylidenephthalide; 3
propilidēnftalīds

Propylidenephtha
lide

17369-59-4

241-402-8

Isocyclogeraniol

68527-77-5

271-282-2

b) 0,01 %

0,5 %

L 114/33

Isocyclogeraniol; 2,4,6trimetil-3-cikloheksēn1-metanols

b) 0,3 %

a) Līdzekļi
mutes
dobumam

b) Citi līdzekļi

176
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Lietojot
kombinā
cijā ar
metiloktīn
karbonātu,
kopējā
koncentrā
cija gala
produktā
nedrīkst
pārsniegt
0,01 %
(metiloktīn
karbonāta
koncentrā
cija
nedrīkst
pārsniegt
0,002 %)

LV

b) 0,002 %,
lietojot
vienu pašu.

2-heksilidēnciklopenta
nons

2-Hexylidene
cyclopentanone

17373-89-6

241-411-7

a) Līdzekļi
mutes
dobumam
b) Citi līdzekļi

Methyl heptadienone; 6metil-3,5-heptadiēn-2ons

Methyl heptadie
none

1604-28-0

216-507-7

b) 0,06 %

a) Līdzekļi
mutes
dobumam
b) Citi līdzekļi

LV

178

L 114/34

177

b) 0,002 %

p-methylhydrocinnamic
aldehyde; kresilpropinal
dehīds; p-metildihidro
kanēļskābes aldehīds

p-methylhydrocin
namic aldehyde

5406-12-2

226-460-4

0,2 %

180

Liquidambar orientalis eļļa
un ekstrakts (stiraks)

Liquidambar
Orientalis Resin
Extract;

94891-27-7

305-627-6

0,6 %

8046-19-3

232-458-4

0,6 %

94891-28-8

305-628-1

21145-777/1506-02-1

244-2406/216-133-4

Liquidambar
Orientalis Balsam
Extract;
Liquidambar
Orientalis Balsam
Oil
181

Liquidambar styraciflua
eļļa un ekstrakts (sti
raks)

Liquidambar
Styraciflua Oil;
Liquidambar
Styraciflua
Balsam Extract;
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179

Liquidambar
Styraciflua
Balsam Oil
182

1-(5,6,7,8-tetrahidro3,5,5,6,8,8-heksametil2-naftil)etān-1-ons
(AHTN)

Acetyl hexa
methyl tetralin

Visi kosmē
tikas līdzekļi,
izņemot
līdzekļus
mutes dobu
mam

a) Kosmētikas
līdzekļi,
kurus
nenoskalo:
0,1 %
Izņemot:

25.4.2013.

ūdensspirta
līdzekļos:
1%

25.4.2013.

smaržās:
2,5 %
smaržkrē
mos: 0,5 %

Commiphora erythrea
Engler var. glabrescens
Engler sveķu ekstrakts
un eļļa

184

Opopanax chironium
sveķi

185

Metilbenzols

186

2,2′-oksidietanols,

Opoponax oil

93686-00-1

297-649-7

0,6 %

0,6 %

93384-32-8

Toluene

108-88-3

203-625-9

Līdzekļi
nagiem

25 %

Tikai pieaugušajiem!

Diethylene glycol

111-46-6

203-872-2

Kā zīmes
sastāvdaļās

0,1 %

dietilēnglikols (DEG)

Sargāt no bērniem.

187

Dietilēnglikola mono
butilēteris (DEGBE)

Butoxydiglycol

112-34-5

203-961-6

Šķīdinātājs
matu krāso
šanas līdzekļos

9%

Nelietot aerosolos (izsmidzinātājos)

188

Etilēnglikola monobuti
lēteris (EGBE)

Butoxyethanol

111-76-2

203-905-0

a) Šķīdinātājs
oksidējošos
matu
krāsošanas
līdzekļos

a) 4,0 %

a), b):

b) Šķīdinātājs
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

b) 2,0 %

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

0,5 %

189

(CI 19140)

Acid Yellow 23;
Acid Yellow 23
Aluminum lake

1934-210/12225-217

217-6995/235-428-9

Nelietot aerosolos (izsmidzinātājos)

L 114/35

Trinātrija 5-hidroksi-1(4-sulfofenil)-4-(4-sulfo
fenilazo)pirazol-3karboksilāts un alumī
nija laka (17)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

183

LV

b) Kosmētikas
līdzekļi,
kurus
noskalo:
0,2 %

223-3398/220-1680/272-939-6

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

0,5 %

Curry Red

25956-17-6

247-368-0

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

0,4 %

Trinātrija 1-(1-naftila
zo)-2-hidroksinaftalīn4′,6,8-trisulfonāts un
alumīnija laka (17); (CI
16255)

Acid Red 18;

2611-82-7/
12227-64-4

220-0362/235-438-3

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

0,5 %

Hidrogēn-3,6-bis(dietila
mino)-9-(2,4-disulfonāt
fenil)ksantīlija nātrija
sāls (17); (CI
45100)

Acid Red 52

3520-42-1

222-529-8

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidējošos
matu
krāsošanas
līdzekļos
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Dinātrija 6-hidroksi-5[(2-metoksi-4-sulfonātm-tolil)azo] naftalīn-2sulfonāts (17); (CI
16035)

192

Acid Blue 9
Aluminum Lake

LV

193

Acid Blue 9
Ammonium Salt;

Acid Red 18
Aluminum Lake

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,5 %.

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Acid Blue 9;

L 114/36

3844-459/2650-182/
68921-42-6

Benzolmetānamīnijs, Netil-N-[4-[[4-[etil-[(3sul
fofenil)-metil]-amino]fenil] (2-sulfofenil)
metilēn]-2,5-cikloheksa
diēn-1-ilidēn]-3-sulfo,
iekšējie sāļi, dinātrija
sāls un tā amonija un
alumīnija sāļi (17); (CI
42090)
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Izlasīt un ievērot norādījumus.
b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

b) 0,6 %

Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:

25.4.2013.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
Glioksāls

Glyoxal

107-22-2

203-474-9
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Nātrija 1-amino-4-(cik
loheksilamino)-9,10dihidro-9,10-dioksoan
tracēn-2-sulfonāts (17);
(CI 62045)

Acid Blue 62

4368-56-3

224-460-9;

LV
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100 mg/kg
Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

0,5 %

25.4.2013.

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

Citronverbēnas absolūtā
ēteriskā eļļa (Lippia
citriodora Kunth.)
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Etil-N-alfa-dodekanoil-Largināt hidrohlorīds (18)

Ethyl Lauroyl
Arginate HCl

8024-12-2

—

60372-77-2

434-630-6

0,2 %

a) ziepes

0,8 %

b) pret
blaugznu
šampūni

Citiem mērķiem, kas nav mērķis
kavēt mikroorganismu attīstību
līdzeklī. Šim mērķim jābūt
redzamam līdzekļa noformējumā.

c) dezodo
ranti,
izņemot
izsmidzi
nāmos
201

2-hlor-6-etilamino-4nitrofenols

2-Chloro-6-ethy
lamino-4-nitrop
henol

131657-788

411-440-1

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos
b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,5 %.

b) 3,0 %

Saistībā ar a) un b):
— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg

sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

L 114/37

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

a) Uz etiķetes jānorāda:

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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L 114/38

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
Sk. 226

203

6-metoksi- N2-metil2,3-piridīndiamīna
hidrohlorīds un dihid
rohlorīda sāls (17)

LV
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6-Methoxy-2methylamino-3aminopyridine
HCl

90817-34-8/
83732-72-3

-/280-622-9

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 0,68 %, kas aprēķināti
kā brīvā bāze (1,0 % kā dihid
rohlorīds).

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem

Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
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Dihydroxy indo
line
Dihydroxy indo
line HBr

29539-035/13893728-7

-/421-170-6

b) 0,68 % kā
brīvā bāze
(1,0 % kā
dihidrohlo
rīds)

b) Var izraisīt alerģisku reakciju.

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

2,0 %

Var izraisīt alerģisku reakciju

25.4.2013.

2,3-dihidro-1H-indol5,6-diols un tā hidrob
romīda sāls (17)

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Saistībā ar a) un b):

(15)
(16)
(17)
(18)

25.4.2013.
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Sk. 219

Šī robežvērtība attiecas uz vielu,
Ja lieto šo vielu kombināciju, šo
Šīs matu krāsu sastāvdaļas brīvo
Kā konservants, sk. V pielikuma

nevis gatavo kosmētikas līdzekli.”
vielu kopējais daudzums nedrīkst pārsniegt daudzumu, kas norādīts ailē “Maksimālā koncentrācija lietošanai gatavā maisījumā”.
bāzi un sāļus ir atļauts lietot, ja vien to neaizliedz II pielikums.
Nr. 58.”

LV

n) ierakstus ar atsauces numuru no 215 līdz 256 aizstāj ar šādiem ierakstiem:
“215

4-amino-3-nitrofenols

4-Amino-3nitrophenol

610-81-1

210-236-8

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,5 %.

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidējošos
matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

b) 1,0 %

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

b) “
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

L 114/39

Matus nekrāsot, ja:

L 114/40

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
Naftalīn-2,7-diols

2,7-Naphthalene
diol

582-17-2

209-478-7

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,0 %.

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidējošos
matu
krāsošanas
līdzekļos

sajaukšanas proporcijas.
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
“
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

b) 1,0 %

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
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m-aminofenols un tā
sāļi

m-Aminophenol
m-Aminophenol
HCl
m-Aminophenol
sulfate

591-27-5/
51-810/68239-816/38171-549

209-7112/200-1252/269-475-1

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
1,2 %.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Uz etiķetes jānorāda:

LV
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Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
“
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

25.4.2013.

Matus nekrāsot, ja:

25.4.2013.

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
6-hidroksi-3,4-dimetil2-piridons

2,6-Dihydroxy3,4-dimethylpyri
dine

84540-47-6

283-141-2

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
1,0 %.

Uz etiķetes jānorāda:

LV
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sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
219

1-hidroksi-3-nitro-4-(3hidroksipropilami
no)benzols (17)

4-Hydroxypropy
lamino-3-nitrop
henol

92952-81-3

406-305-9

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 2,6 %, kas aprēķināti
kā brīvā bāze.

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos
b) 2,6 %

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

L 114/41

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

Saistībā ar a) un b):

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

LV

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

L 114/42

Matus nekrāsot, ja:

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
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1-[(2′-metoksietil)ami
no]2-nitro-4-[di-(2′hidroksietil)amino]ben
zols (17)

HC Blue No 11

23920-15-2

459-980-7

2,0 %

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā
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1-metil-3-nitro-4-(βhidroksietil)aminoben
zols un tā sāļi

Hydroxyethyl-2nitro-p-toluidine

100418-335

408-090-7

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,0 %.

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

b) 1,0 %

Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

25.4.2013.

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”

1-hidroksi-2-β-hidrok
sietilamino-4,6-dinitro
benzols

2-Hydroxyethyl
picramic acid

99610-72-7

412-520-9

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

Saistībā ar a) un b):

b) 2,0 %

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg m/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
p-metilaminofenols un
tā sulfāts

p-Methylaminop
henol
p-Methylaminop
henol sulfate

150-754/55-550/1936-57-8

205-7682/200-2371/217-706-1

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
0,68 % (kā sulfāts)
— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
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b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,5 %.

25.4.2013.
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Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

L 114/43

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

1-propanol, 3-[[4-[bis(2hidroksietil)amino]-2nitrofenil]amino] (17)

HC Violet No 2

104226-199

410-910-3

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

2,0 %

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem

Var izraisīt alerģisku reakciju

— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg

225

1-(β-hidroksietil)amino2-nitro-4-N-etil-N-(βhidroksietil)aminoben
zols un tā hidrohlorīds

HC Blue No 12

104516-930/13288585-9 (HCl)

-/407-020-2

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

Saistībā ar a) un b):
b) 1,5 % (kā
hidrohlo
rīds)

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
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4,4′-[1,3-propāndiil
bis(oksi)]bis-benzol-1,3diamīns un tā tetrahid
rohlorīda sāls (17)

1,3-bis-(2,4Diaminopheno
xy)propane
1,3-bis-(2,4Diaminopheno
xy)propane HCl

81892-720/74918-211

279-8454/278-022-7

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,2 %, kas aprēķināti
kā brīvā bāze (1,8 % kā tetra
hidrohlorīda sāls).

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 0,75 % (kā hidrohlo
rīds)

LV

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

L 114/44
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a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
"
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

25.4.2013.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

LV

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

25.4.2013.

Matus nekrāsot, ja:

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
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3-amino-2,4-dihlorfe
nols un tā hidrohlorīds

3-Amino-2,4dichlorophenol
3-Amino-2,4dichlorophenol
HCl

61693-423/61693-434

262-909-0/-

b) Var izraisīt alerģisku reakciju.

b) 1,2 % kā
brīvā bāze
(1,8 % kā
tetrahid
rohlorīda
sāls)

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,5 % (kā hidrohlo
rīds)

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

b) 1,5 % (kā
hidrohlo
rīds)

Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

L 114/45

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”

3-metil-1-fenil-5-pirazo
lons

Phenyl methyl
pyrazolone

89-25-8

201-891-0

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
0,25 %.

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.

L 114/46
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“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
LV

Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

229

5-[(2-hidroksietil)ami
no]-o-krezols

2-Methyl-5hydroxyethylami
nophenol

55302-96-0

259-583-7

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
1,5 %.
— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

25.4.2013.

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

3,4-dihidro-2H-1,4benzoksazīn-6-ols

Hydroxybenzo
morpholine

26021-57-8

247-415-5

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
1,0 %.
— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

sajaukšanas proporcijas.
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
“
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.

LV

— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg

Uz etiķetes jānorāda:

25.4.2013.
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Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

231

1,5-di-(β-hidroksietila
mino)-2-nitro-4-hloro
benzols (17)

HC Yellow
No 10

109023-838

416-940-3

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

0,1 %

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

232

2,6-dimetoksi-3,5-piri
dīndiamīns un tā
hidrohlorīds

2,6-Dimethoxy3,5-pyridinedia
mine
2,6-Dimethoxy3,5-pyridinedia
mine HCl

56216-285/85679-783

260-062-1/-

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
0,25 % (kā hidrohlorīds)

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.

L 114/47

Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

L 114/48

Matus nekrāsot, ja:

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
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1-(β-aminoetil)amino-4(β-hidroksietil)oksi-2nitrobenzols un tā sāļi

HC Orange No 2

85765-48-6

416-410-1

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

1,0 %

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta;
— pēc matu krāsošanas ir bijusi alerģiska
reakcija;
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
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Etanols, 2-[(4-amino-2metil-5-nitrofenil)ami
no]- un tā sāļi

HC Violet No 1

82576-75-8

417-600-7

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 0,25 %.
Saistībā ar a) un b):
— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

25.4.2013.

— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

LV

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

25.4.2013.

Matus nekrāsot, ja:

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

b) 0,28 %

Matu krāsvielas var izraisīt smagu
b) “
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
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2-[3-(metilamino)-4nitrofenoksi]etanols (17)

3-Methylamino4-nitrophenoxyet
hanol

59820-63-2

261-940-7

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

0,15 %

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

LV

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

236

2-[(2-metoksi-4-nitrofe
nil)amino]etanols un tā
sāļi

2-Hydroxyethyla
mino-5-nitroani
sole

66095-81-6

266-138-0

0,2 %

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

L 114/49

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

2,2′-[(4-amino-3-nitro
fenil)imino]bis-etanols
un tā hidrohlorīds

HC Red No 13

29705-39-3/
94158-13-1

-/303-083-4

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,25 % (kā hidrohlo
rīds)

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

sajaukšanas proporcijas.
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
“
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.

b) 2,5 % (kā
hidrohlo
rīds)

LV

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Uz etiķetes jānorāda:

L 114/50
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Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
238

Naftalīn-1,5-diols

1,5-Naphthalene
diol

83-56-7

201-487-4

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,0 %.

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos
b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
“
alerģisku reakciju.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

Izlasīt un ievērot norādījumus.
b) 1,0 %

Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

25.4.2013.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

239

Hydroxypropyl
bis(N-hydroxyet
hyl-p-phenylene
diamine) HCl

128729-306/12872928-2

-/416-320-2

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
0,4 % (kā tetrahidrohlorīds)

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.

LV

Hidroksipropil bis(Nhidroksietil-p-fenilēndia
mīns) un tā tetrahid
rohlorīds

25.4.2013.

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”

“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.

Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
240
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5-amino-o-krezols

4-Amino-2hydroxytoluene

2835-95-2

220-618-6

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
1,5 %.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

L 114/51

Matus nekrāsot, ja:

L 114/52

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
2,4-diaminofenoksieta
nols, tā hidrohlorīds un
tā sulfāts

2,4-Diaminophe
noxyethanol HCl
2,4-Diaminophe
noxyethanol
sulfate

70643-195/66422-955/70643-208

-/266-3571/274-713-2

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
2,0 % (kā hidrohlorīds)

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Uz etiķetes jānorāda:

LV
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sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.

Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
243

1,3-benzoldiols, 2-metil

2-Methylresorci
nol

608-25-3

210-155-8

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,8 %.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.

b) 1,8 %

Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

25.4.2013.

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

LV

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

25.4.2013.

Matus nekrāsot, ja:

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”

244

4-amino-m-krezols

4-Amino-mcresol

2835-99-6

220-621-2

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
1,5 %.

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”
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2-[(3-amino-4-metoksi
fenil)amino]etanols un
tā sulfāts

2-Amino-4hydroxyethylami
noanisole

280-7332/280-734-8

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
1,5 % (kā sulfāts)
— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.

L 114/53

2-Amino-4hydroxyethylami
noanisole sulfate

83763-477/83763-488

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

Izlasīt un ievērot norādījumus.

L 114/54

— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
LV

Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

246

Hidroksietil-3,4-metilēn
dioksianilīns un tā
hidrohlorīds

Hydroxyethyl3,4-methylene
dioxyaniline HCl

94158-14-2

303-085-5

Krāsviela matu
krāsošanai
oksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksimālā
koncentrācija nedrīkst pārsniegt
1,5 %.
— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem
— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
“
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

Šis līdzeklis nav paredzēts personām, kas
jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav perma
nenti, var paaugstināt alerģijas risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

25.4.2013.

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav noturīgs.”

2,2′-[[4-[(2-hidroksie
til)amino]-3-nitrofe
nil]imino]bis-etanols (17)

HC Blue No 2

33229-34-4

251-410-3

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

2,8 %

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem

Var izraisīt alerģisku reakciju.

— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg

4-[(2-hidroksietil)ami
no]-3-nitrofenols

3-Nitro-p-hydro
xyethylaminophe
nol

65235-31-6

265-648-0

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 3,0 %.

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.

Saistībā ar a) un b):

“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem

Izlasīt un ievērot norādījumus.

— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

LV

— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

248

25.4.2013.
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— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”

b) 1,85 %

Matu krāsvielas var izraisīt smagu
b) “
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

L 114/55

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

L 114/56

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:

LV

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”

1-(β-ureidoetil)amino-4nitrobenzols

4-Nitrophenyl
aminoethylurea

27080-42-8

410-700-1

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 0,25 %.

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

b) 0,5 %

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.

Saistībā ar a) un b):

“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.

— Nelietot ar nitrozējošiem aģen
tiem

Izlasīt un ievērot norādījumus.

— Maksimālais nitrozamīnu
saturs: 50 μg/kg
— Uzglabāt nitrītus nesaturošā
iepakojumā

Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis
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Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”

25.4.2013.

1-amino-2-nitro-4(2′,3′-dihidroksipro
pil)amino-5-hlorbenzols
un 1,4-bis-(2′,3′-dihid
roksipropil)amino-2nitro-5-hlorbenzols un
tā sāļi

HC Red No 10
and HC Red
No 11

95576-899/9557692-4

-/-

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 1,0 %.

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.

LV

Izlasīt un ievērot norādījumus.
b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

25.4.2013.
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Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

b) 1,0 %

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”

251

252

2-amino-6-hlor-4-nitro
fenols

2-Amino-6chloro-4-nitrop
henol

6358-09-4

228-762-1

a) Krāsviela
matu
krāsošanai
oksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

a) Pēc sajaukšanas oksidējošos
apstākļos, matos lietotā maksi
mālā koncentrācija nedrīkst
pārsniegt 2,0 %.

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

a) Uz etiķetes jānorāda:
sajaukšanas proporcijas.
“
Matu krāsvielas var izraisīt smagu
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.

L 114/57

Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.

— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,

— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”
b) 2,0 %

Matu krāsvielas var izraisīt smagu
b) “
alerģisku reakciju.
Izlasīt un ievērot norādījumus.
Šis līdzeklis nav paredzēts personām,
kas jaunākas par 16 gadiem.
Melnās hennas tetovējumi, kas nav
permanenti, var paaugstināt alerģijas
risku.
Matus nekrāsot, ja:
— uz sejas ir izsitumi vai galvas āda ir
jutīga, kairināta vai bojāta,
— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,
— agrāk ir bijusi reakcija uz melnās
hennas tetovējumu, kas nav notu
rīgs.”

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

b) Krāsviela
matu
krāsošanai
neoksidē
jošos matu
krāsošanas
līdzekļos

LV

— pēc matu krāsošanas ir bijusi kāda
reakcija,

L 114/58

Matus nekrāsot, ja:

253
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Dinātrija 5-amino-4hidroksi-3-(fenilazo)naf
talīn-2,7-disulfonāts (17)
(CI 17200)

Acid Red 33

3567-66-6

222-656-9

Krāsviela matu
krāsošanai
neoksidējošos
matu krāso
šanas līdzekļos

0,5 %

255

(17) Šīs matu krāsu sastāvdaļas brīvo bāzi un sāļus ir atļauts lietot, ja vien to neaizliedz II pielikums.”

25.4.2013.

256

25.4.2013.

3) Regulas (EK) Nr. 1223/2009 V pielikumu groza šādi:
a) ierakstu ar atsauces numuru 34 aizstāj ar šādu ierakstu:
“34

Benzilspirts (7)

Benzyl Alcohol

100-51-6

202-859-9

1,0 %

434-630-6

0,4 %

443-860-6

10 %”

(7) Nevis kā konservants, bet citiem lietojumiem, sk. III pielikuma Nr. 45.”

LV

b) pievieno šādu ierakstu:
“58

Etil-N-alfa-dodekanoil-Largināta hidrohlorīds (14)

Ethyl Lauroyl
Arginate HCl

60372-77-2

Neizmantot līdzekļos lūpām,
līdzekļos mutes dobumam un
izsmidzināmos līdzekļos

(14) Nevis kā konservants, bet citiem lietojumiem, sk. III pielikuma Nr. 197.”

a) ierakstu ar atsauces numuru 1 aizstāj ar šādu ierakstu:
“1”

b) ierakstu ar atsauces numuru 28 aizstāj ar šādu ierakstu:
“28

Benzoskābes, 2-[-4-(die
tilamino)-2-hidroksiben
zoil]-. heksilesteris

Diethylamino
Hydroxybenzoyl
Hexyl Benzoate

30277668-7

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

4) Regulas (EK) Nr. 1223/2009 VI pielikumu groza šādi:

L 114/59

