Europeiska gemenskapernas officiella tidning

13/Vol . 14

187

385L0391

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS OFFICIELLA TIDNING

Nr L 224/40

KOMMISSIONENS SJÄTTE DIREKTIV
av den 16 juli 1985

om anpassning med hänsyn till teknisk utveckling av bilaga 2, 3, 4, 5 och 6 till rådets direktiv
76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter
(85/39 1/EEG)

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli 1976 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om kosmetiska produkter^), senast ändrat genom direktiv 84/415/EEG(2), särskilt arti
kel 8.2 i detta, och

med beaktande av följande :

I syfte att skydda folkhälsan bör användning i kosmetiska produkter av vissa hydrokinonetrar förbjudas.
På grundval av den senaste vetenskapliga och tekniska forskningen kan användning av selendisulfid
i mjällschampon tillåtas med vissa begränsningar och under vissa villkor. Användning av vissa alumi
niumzirkoniumkomplex som antitranspiranter kan slutgiltigt tillåtas.
Vissa konserveringsmedel kan frigöra formaldehyd och följaktligen måste samma villkor för märkning
gälla för slutprodukter där dessa ingår som de som fastställts för formaldehyd.

De åtgärder som fastställs i detta direktiv överensstämmer med yttrandet från Kommittén för anpass
ning, med hänsyn till teknisk utveckling, av direktiv som syftar till att avlägsna tekniska handelshinder
inom den kosmetiska produktsektorn.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Direktiv 76/768/EEG ändras härmed enligt följande :
1.

I bilaga 2 skall
— vid referensnummer 167 "Bilaga 4, del 1 " ersättas av "Bilaga 7, del 2".
—

referensnummer 178 ersättas av :

" 178 . 4-Bensyloxifenol, 4-metoxifenol och 4-etoxifenol".
— referensnummer 297 ersättas av :

"297. Selen och dess föreningar med undantag av selendisulfid under de villkor som anges
vid referensnummer 49 i bilaga 3, del 1 ".

2.

I bilaga 3, del 1 skall följande referensnummer läggas till:

0) EGT nr L 262, 27.9.1976, s. 169.
(2) EGT nr L 228, 25.8.1984, s. 31 .

22.8.85
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Selendisulfid

Mjällschampon
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e

—

1%

Innehåller selendis
ulfid

—

Undvik kontakt med

ögon eller skadad
hud
50

Aluminiumzirkonium

Antiperspirant

kloridhydroxidkomplex
AlxZr(OH)YClZ

20 % som vattenfri alumi

1.

numzirkoniumkloridhydroxid

aluminiumzirkoni

och

umkloridhydroxidglycinkomplexen

5,4 % som zirkonium
2.

Förhållandet mellan

Använd inte på irriterad

antalet
aluminium
och zirkoniumatomer
måste vara mellan 2
och 10

eller skadad hud

Förhållandet mellan
antalet

(Al+Zr)atomer
kloratomer

och
måste

vara mellan 0,9 och
2,1

3.

3.

I bilaga 4, del 1 skall nummer 7 utgå.

4.

I bilaga 5 skall nummer 6 ersättas av :

Förbjudet i aerosol
behållare (sprayer)

"Zirkonium och dess föreningar med undantag av komplexen med referensnummer 50 i bilaga 3,
del 1 , och av substratpigment, salter och pigment av zirkonium i färgämnen med referensnummer
(5) i bilaga 3, del 2 och i bilaga 4, del 2."
5.

I bilaga 6 skall
— punkt 5 enligt följande tilläggas till inledningen:

"5 . Alla slutprodukter som innehåller formaldehyd eller ämnen som upptas i denna bilaga och som
frigör formaldehyd skall märkas med varningstexten ' innehåller formaldehyd ', om halten formal
dehyd i slutprodukten överstiger 0,05 % ."
— varningstexten "innehåller formaldehyd" i kolumn e strykas för ämne 5 i del 1 och ämnena
39 , 44 och 50 i del 2 .

— maximal tillåten koncentration i kolumn c utgå för ämne nr 5 i del 1 och ämnena 39, 44 och
50 i del 2 .

— maximal tillåten koncentration i kolumn c för ämnena 39, 44 och 50 i del 2 ersättas av 1 % ,

0,15% resp . 0,6% .
— fotnot (2) i del 1 och fotnot ( 1) i del 2 utgå.
Artikel 2

Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta
direktiv senast den 31 december 1986 .

De skall genast underrätta kommissionen om detta.
Artikel 3

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 16 juli 1985 .

På kommissionens vägnar
Stanley CLINTON DAVIS
Ledamot av kommissionen

