
HELYESBÍTÉSEK 

Helyesbítés a kozmetikai termékekről szóló 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet III., V. és VI. mellékletének módosításáról szóló, 2014. 
augusztus 8-i 866/2014/EU bizottsági rendelethez 

(Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 238., 2014. augusztus 9.) 

Az 5. oldalon a melléklet helyébe a következő szöveg lép: 

„MELLÉKLET 

Az 1223/2009/EK rendelet III., V. és VI. melléklete a következőképpen módosul: 

1.  A III. melléklet a következő 286. és 287. bejegyzéssel egészül ki:  

Az anyag azonosítása Korlátozások  

Hivat
kozási 
szám 

Kémiai név/INN 

Az összetevők 
glosszáriumában 

szereplő 
közhasználatú 

név 

CAS-szám EC-szám A termék típusa, 
testrészek 

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész 
készítményben Egyéb 

Az 
alkalmazási 
feltételek és 
figyelmezte

tések 
szövege 

a b c d e f g h i 

»286 C16-alkil- 
trimetil-ammó
nium-klorid 

Cetrimonium 
chloride (1) 

112-02-7 203-928-6 a)  Leöblítendő 
hajápolási 
termékek 

a)  2,5 % a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium 
chloride egyedi koncentrációjára vagy egyedi 
koncentrációik összegére vonatkozóan 

Nem a 
termékben 
lévő mikroor
ganizmusok 
kifejlődésének 
megakadályo
zására. E célt 
jól láthatóan 
fel kell 
tüntetni a 
terméken.  

C18-alkil- 
trimetil-ammó
nium-klorid 

Steartrimonium 
chloride (1) 

112-03-8 203-929-1 
b) Nem leöblí

tendő 
hajápolási 
termékek 

b)  1,0 % a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium 
chloride egyedi koncentrációjára vagy egyedi 
koncentrációik összegére vonatkozóan 

c) Nem leöblí
tendő arcá
polási 
termékek 

c)  0,5 % a Cetrimonium chloride és a Steartrimonium 
chloride egyedi koncentrációira vagy egyedi 
koncentrációinak összegére vonatkozóan 
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Az anyag azonosítása Korlátozások  

Hivat
kozási 
szám 

Kémiai név/INN 

Az összetevők 
glosszáriumában 

szereplő 
közhasználatú 

név 

CAS-szám EC-szám A termék típusa, 
testrészek 

Legnagyobb koncentráció a felhasználásra kész 
készítményben Egyéb 

Az 
alkalmazási 
feltételek és 
figyelmezte

tések 
szövege 

a b c d e f g h i 

287 C22-alkil- 
trimetil-ammó
nium-klorid 

Behentrimoni
um chloride (1) 

17301-53-0 241-327-0 a)  Leöblítendő 
hajápolási 
termékek 

a) 5,0 % a Behentrimonium chloride egyedi koncent
rációjára vagy a Cetrimonium chloride, a Steartri
monium chloride és a Behentrimonium chloride 
egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan, 
betartva ugyanakkor a 286. bejegyzésben a Cetri
monium chloride és a Steartrimonium chloride 
koncentrációinak összegére vonatkozóan meghatá
rozott megengedett legnagyobb értéket. 

Nem a 
termékben 
lévő mikroor
ganizmusok 
kifejlődésének 
megakadályo
zására. E célt 
jól láthatóan 
fel kell 
tüntetni a 
terméken.  

b) Nem leöblí
tendő 
hajápolási 
termékek 

b) 3,0 % a Behentrimonium chloride egyedi koncent
rációjára vagy a Cetrimonium chloride, a Steartri
monium chloride és a Behentrimonium chloride 
egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan, 
betartva ugyanakkor a 286. bejegyzésben a Cetri
monium chloride és a Steartrimonium chloride 
koncentrációinak összegére vonatkozóan meghatá
rozott megengedett legnagyobb értéket. 

c) Nem leöblí
tendő arcá
polási 
termékek 

c) 3,0 % a behentrimónium-klorid egyedi koncentráci
ójára vagy a Cetrimonium chloride, a Steartrimo
nium chloride és a Behentrimonium chloride 
egyedi koncentrációinak összegére vonatkozóan, 
betartva ugyanakkor a 286. bejegyzésben a Cetri
monium chloride és a Steartrimonium chloride 
koncentrációinak összegére vonatkozóan meghatá
rozott megengedett legnagyobb értéket. 

(1)  Tartósítószerként történő használatra, lásd: V. melléklet, 44. bejegyzés.«   
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2.  Az V. melléklet a következőképpen módosul: 

a)  a 44. bejegyzés helyébe a következő szöveg lép:  

Az anyag azonosítása Feltételek  

Hivatkoz
ási szám Kémiai név/INN Az összetevők glosszáriumában szereplő 

közhasználatú név CAS-szám EC-szám 
A termék 

típusa, 
testrészek 

Legnagyobb 
koncentráció a 

felhasználásra kész 
készítményben 

Egyéb 

Az alkalmazási 
feltételek és 

figyelmeztetések 
szövege 

a b c d e f g h i 

»44 Alkil (C12–22)-trimetil- 
ammónium-bromid 
és -klorid 

Behentrimonium chloride (1), 17301-53-0, 241-327-0,  0,1 %   

cetrimonium bromide, 57-09-0, 200-311-3, 

cetrimonium chloride (2), 112-02-7, 203-928-6, 

laurtrimonium bromide, 1119-94-4, 214-290-3, 

laurtrimonium chloride, 112-00-5, 203-927-0, 

steartrimonium bromide, 1120-02-1, 214-294-5, 

steartrimonium chloride (2) 112-03-8 203-929-1 

(1)  Nem tartósítószerként történő használatra, lásd: III. melléklet, 287. bejegyzés. 
(2)  Nem tartósítószerként történő használatra, lásd: III. melléklet, 286. bejegyzés.«   

b)  a táblázat a következő 59. bejegyzéssel egészül ki:  

Az anyag azonosítása Feltételek  

Hivatkoz
ási szám Kémiai név/INN 

Az összetevők 
glosszáriumában 

szereplő 
közhasználatú név 

CAS-szám EC-szám 
A termék 

típusa, 
testrészek 

Legnagyobb 
koncentráció a 

felhasználásra kész 
készítményben 

Egyéb 

Az alkalmazási 
feltételek és 

figyelmeztetések 
szövege 

a b c d e f g h i 

»59 1,2,3-Propántrikarbonsav, 2-hidroxi-, 
monohidrát és 1,2,3-Propántrikar
bonsav, 2-hidroxi-, ezüst(1+)-só, mono
hidrát 

Citric acid (és) 
Silver citrate 

— 460-890-5  0,2 %-os (amely 
0,0024 %-os 
ezüstnek felel meg) 

Száj- és szemápo
lási termékekben 
nem használ
ható.«    
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3.  A VI. melléklet a következő 29. bejegyzéssel egészül ki:  

Az anyag azonosítása Feltételek  

Hivatkoz
ási szám Kémiai név/INN 

Az összetevők 
glosszáriumában szereplő 

közhasználatú név 
CAS-szám EC-szám 

A termék 
típusa, 

testrészek 

Legnagyobb 
koncentráció a 
felhasználásra 

kész 
készítményben 

Egyéb 

Az alkalmazási 
feltételek és 

figyelmeztetések 
szövege 

a b c d e f g h i 

»29 1,3,5-Triazin, 2,4,6-trisz 
[1,1′-bifenil]-4-il-, 
többek között nanoa
nyagként is 

Tris-biphenyl triazine 

Tris-biphenyl triazine 
(nano) 

31274-51-8 —  10 % Spray-kben nem használható. 

Csak a következő tulajdonsá
gokkal rendelkező nanoanyagok 
alkalmazása engedélyezett: 

— az elsődleges részecske mére
tének középértéke > 80 nm, 

—  a tisztaság ≥ 98 %, 

—  nincs bevonata.«”     
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