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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΕΚΘΕΗ ΑΦΑΛΕΙΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΟΤ ΠΡΟΪΟΝΣΟ
Η έθζεζε αζθάιεηαο θαιιπληηθνχ πξντφληνο πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ηα εμήο:
ΜΔΡΟ Α — Πιεξνθνξίεο γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θαιιπληηθνχ πξντφληνο
1.

Ποζοηική και ποιοηική ζύνθεζη ηος πποϊόνηορ
Πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ζχλζεζε ηνπ πξντφληνο, θαζψο θαη ρεκηθή ηαπηφηεηα ησλ νπζηψλ (ζπκπεξηι. ηεο ρεκηθήο νλνκαζίαο,
ησλ νλνκαζηψλ INCI, CAS, EINECS/ELINCS φπνπ είλαη δπλαηφ) θαη πξνβιεπφκελε ιεηηνπξγία ηνπο. ηελ πεξίπησζε ησλ
αξσκαηηθψλ ζπλζέζεσλ πεξηγξαθή ηεο νλνκαζίαο θαη ηνπ θσδηθνχ αξηζκνχ ηεο ζχλζεζεο θαη ηαπηφηεηα ηνπ πξνκεζεπηή.

2.

Φςζικοσημικά σαπακηηπιζηικά και ζηαθεπόηηηα ηος καλλςνηικού πποϊόνηορ
Φπζηθνρεκηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ νπζηψλ θαζψο θαη ηνπ θαιιπληηθνχ πξντφληνο.
ηαζεξφηεηα ηνπ θαιιπληηθνχ πξντφληνο ζε εχινγα αλακελφκελεο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο.

3.

Μικποβιολογική ποιόηηηα
Μηθξνβηνινγηθέο πξνδηαγξαθέο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο νπζηψλ θαη ηνπ θαιιπληηθνχ πξντφληνο. Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη
ζε θαιιπληηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γχξσ απφ ηα κάηηα, γεληθά ζηνπο βιελλνγφλνπο, ή ζε δέξκα κε βιάβεο, ζε παηδηά ειηθίαο
θάησ ησλ ηξηψλ εηψλ, ζε ειηθησκέλνπο θαη ζε άηνκα πνπ εκθαλίδνπλ κεησκέλε αλνζνινγηθή απφθξηζε.
Απνηειέζκαηα δνθηκαζηψλ πξφθιεζεο φζνλ αθνξά ηε ζπληήξεζε.

4.

Ξένερ πποζμείξειρ, ίσνη, πληποθοπίερ για ηο ςλικό ζςζκεςαζίαρ
Καζαξφηεηα ησλ νπζηψλ θαη κεηγκάησλ.
ε πεξίπησζε πνπ ππάξρνπλ ίρλε απαγνξεπκέλσλ νπζηψλ, ζηνηρεία πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ είλαη ηερληθά δπλαηφλ λα
απνθεπρζνχλ.
ρεηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πιηθνχ ζπζθεπαζίαο, ηδίσο θαζαξφηεηα θαη ζηαζεξφηεηα.

5.

Κανονική και εύλογα αναμενόμενη σπήζη
Καλνληθή θαη εχινγα αλακελφκελε ρξήζε ηνπ πξντφληνο. Σν ζθεπηηθφ εμεγείηαη ηδίσο κε βάζε ηηο πξνεηδνπνηήζεηο θαη άιιεο
επεμεγήζεηο ζηελ επηζήκαλζε ηνπ πξντφληνο.

6.

Έκθεζη ζηο καλλςνηικό πποϊόν
ηνηρεία γηα ηελ έθζεζε ζην θαιιπληηθφ πξντφλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαπηζηψζεηο ηνπ ηκήκαηνο 5 ζε ζρέζε κε ηα εμήο:
(1) Σν ζεκείν ή ζεκεία εθαξκνγήο∙
(2) Σελ επηθάλεηα ή επηθάλεηεο εθαξκνγήο∙
(3) Σελ εθαξκνδφκελε πνζφηεηα πξντφληνο∙
(4) Σε δηάξθεηα θαη ζπρλφηεηα ρξήζεο∙
(5) Σελ θαλνληθή θαη εχινγα αλακελφκελε νδφ ή νδνχο έθζεζεο∙
(6) Σνλ πιεζπζκφ ή πιεζπζκνχο – ζηφρνπο (ή πνπ εθηίζεληαη). Η δπλεηηθή έθζεζε ελφο εηδηθνχ πιεζπζκνχ ιακβάλεηαη
επίζεο ππφςε.
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Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο έθζεζεο ιακβάλνληαη επίζεο ππφςε νη ηνμηθνινγηθέο επηδξάζεηο πνπ πξέπεη λα εμεηαζηνχλ (π.ρ. ε
έθζεζε κπνξεί λα ρξεηάδεηαη λα ππνινγηζηεί αλά κνλάδα δεξκαηηθήο επηθάλεηαο ή ζσκαηηθνχ βάξνπο). Η πηζαλφηεηα δεπηεξνγελνχο έθζεζεο απφ νδνχο άιιεο απφ εθείλεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ απεπζείαο εθαξκνγή ζα πξέπεη επίζεο λα εμεηαζηεί
(π.ρ. αθνχζηα εηζπλνή αεξνιπκάησλ, αθνχζηα θαηάπνζε πξντφλησλ γηα ηα ρείιε θ.ιπ.).
Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζε θάζε πηζαλή επίπησζε ζηελ έθζεζε ιφγσ κεγέζνπο ζσκαηηδίσλ.
7.

Έκθεζη ζηιρ οςζίερ
ηνηρεία γηα ηελ έθζεζε ζηηο νπζίεο πνπ πεξηέρνληαη ζην θαιιπληηθφ πξντφλ γηα ηα ζρεηηθά ηνμηθνινγηθά ηειηθά ζεκεία ζηελ
νπνία ιακβάλνληαη ππφςε νη πιεξνθνξίεο ηνπ ηκήκαηνο 6.

8.

Σοξικολογικό πποθίλ ηων οςζιών
Με ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 18, ηνμηθνινγηθφ πξνθίι ηεο νπζίαο πνπ πεξηέρεηαη ζην θαιιπληηθφ πξντφλ γηα φια ηα ζρεηηθά
ηνμηθνινγηθά ηειηθά ζεκεία. Ιδηαίηεξε έκθαζε δίδεηαη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηνπηθήο ηνμηθφηεηαο, (εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο θαη
ησλ καηηψλ), ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο θαη, ζηελ πεξίπησζε ηεο απνξξφθεζεο ππεξησδψλ αθηίλσλ, ζηε
θσηνεπαγφκελε ηνμηθφηεηα.
Όιεο νη ζεκαληηθέο ηνμηθνινγηθέο νδνί απνξξφθεζεο εμεηάδνληαη ελψ ππνινγίδνληαη νη ζπζηεκηθέο επηδξάζεηο θαζψο θαη ην
πεξηζψξην αζθάιεηαο(MoS) βάζεη ηνπ επηπέδνπ κε παξαηεξνχκελεο παξελέξγεηαο (NOAΔL). Η κε εμέηαζε ησλ παξαπάλσ
ζηνηρείσλ αηηηνινγείηαη δεφλησο.
Ιδηαίηεξε πξνζνρή δίλεηαη ζε θάζε πηζαλή επίπησζε ζην ηνμηθνινγηθφ πξνθίι, νθεηιφκελε
—

ζην κέγεζνο ησλ ζσκαηηδίσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ λαλνυιηθψλ∙

—

ζηηο μέλεο πξνζκείμεηο ηεο νπζίαο θαη ησλ πξψησλ πιψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ∙ θαη

—

ζηελ αιιειεπίδξαζε νπζηψλ.

Κάζε αλαινγηθή πξνζέγγηζε (read-across) ηεθκεξηψλεηαη δεφλησο θαη αηηηνινγείηαη. Η
πεγή ησλ πιεξνθνξηψλ πξνζδηνξίδεηαη κε ζαθήλεηα.
9.

Ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ και ζοβαπέρ ανεπιθύμηηερ ενέπγειερ
Όια ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηηο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο θαη ηηο ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο γηα ην θαιιπληηθφ
πξντφλ θαη, θαηά πεξίπησζε, γηα άιια θαιιπληηθά πξντφληα. Η πεξηγξαθή πεξηιακβάλεη ζηαηηζηηθά ζηνηρεία.

10. Πληποθοπίερ για ηο καλλςνηικό πποϊόν
Άιιεο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο, π.ρ. νη πθηζηάκελεο κειέηεο πνπ έρνπλ γίλεη ζε αλζξψπνπο εζεινληέο ή ηα δεφλησο επηβεβαησκέλα
θαη ηεθκεξησκέλα επξήκαηα εθηηκήζεσλ ηνπ θηλδχλνπ πνπ έρνπλ δηεμαρζεί ζε άιια ζρεηηθά πεδία.
ΜΔΡΟ Β — Δθηίκεζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ θαιιπληηθνχ πξντφληνο
1.

ςμπέπαζμα ηηρ εκηίμηζηρ Γήισζε γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ θαιιπληηθνχ
πξντφληνο ζε ζρέζε κε ην άξζξν 3.

2.

Πποειδοποιήζειρ και οδηγίερ σπήζηρ ζηην επιζήμανζη
Γήισζε γηα ηελ αλάγθε αλαγξαθήο ζηελ εηηθέηα ηπρφλ πξνεηδνπνηήζεσλ θαη νδεγηψλ ρξήζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 19
παξάγξαθνο 1 εδάθην (δ).

3.

κεπηικό
Δμήγεζε ηνπ επηζηεκνληθνχ ζθεπηηθνχ πνπ νδήγεζε ζην ζπκπέξαζκα ηεο εθηίκεζεο πνπ αλαθέξεηαη ζην ηκήκα 1 θαη ζηε
δήισζε πνπ αλαθέξεηαη ζην ηκήκα 2. Η εμήγεζε απηή βαζίδεηαη ζηηο πεξηγξαθέο πνπ αλαθέξνληαη ζην κέξνο Α. Αλάινγα κε
ηελ πεξίπησζε, ππνινγίδνληαη θαη ζπδεηνχληαη πεξηζψξηα αζθάιεηαο.
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Γίλεηαη, κεηαμχ άιισλ, εηδηθή αμηνιφγεζε γηα ηα θαιιπληηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη γηα ρξήζε απφ παηδηά θάησ ησλ ηξηψλ
εηψλ θαη γηα ηα θαιιπληηθά πξντφληα πνπ πξννξίδνληαη απνθιεηζηηθά γηα εμσηεξηθή ρξήζε ζηελ πεξηπνίεζε ησλ επαίζζεησλ
πεξηνρψλ.
Δθηηκνχληαη νη πηζαλέο αιιειεπηδξάζεηο ησλ νπζηψλ πνπ πεξηέρεη ην θαιιπληηθφ πξντφλ.
Η εμέηαζε ή κε εμέηαζε ησλ δηάθνξσλ ηνμηθνινγηθψλ πξνθίι αηηηνινγείηαη δεφλησο.
Οη επηπηψζεηο ηεο ζηαζεξφηεηαο ζηελ αζθάιεηα ηνπ θαιιπληηθνχ πξντφληνο εμεηάδνληαη δεφλησο.
4.

Πποζόνηα ηος αξιολογηηή και έγκπιζη ηος μέποςρ Β
Ολνκαηεπψλπκν θαη δηεχζπλζε ηνπ αμηνινγεηή αζθαιείαο.
Απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηνπ αξιολογηηή αζθαιείαο.
Ηκεξνκελία θαη ππνγξαθή ηνπ αξιολογηηή αζθαιείαο.
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