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COMISIA EUROPEANĂ,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 30 noiembrie 2009 privind produsele cosmetice (1), în special articolul 15
alineatul (1), articolul 15 alineatul (2) al patrulea paragraf şi articolul 31 alineatul (1),

(1)JO L 342, 22.12.2009, p. 59.

întrucât:

(1)Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului (2)
prevede o clasificare armonizată a substanţelor ca fiind cancerigene, mutagene sau
toxice pentru reproducere (CMR) pe baza unei evaluări ştiinţifice efectuate de către

Comitetul pentru evaluarea riscurilor al Agenţiei Europene pentru Produse Chimice.
Substanţele sunt clasificate ca substanţe CMR din categoriile 1A, 1B sau 2, în funcţie de

nivelul de dovezi privind proprietăţile lor CMR.
(2)Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European şi al Consiliului din 16
decembrie 2008 privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor,
de modificare şi de abrogare a Directivelor 67/548/CEE şi 1999/45/CE, precum şi de
modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (JO L 353, 31.12.2008, p. 1).

(2)Articolul 15 din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 prevede că se interzice utilizarea în



produsele cosmetice a substanţelor care au fost clasificate ca substanţe CMR din categoriile
1A, 1B sau 2 în temeiul părţii 3 din anexa VI la Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 (substanţe
CMR). Cu toate acestea, o substanţă CMR poate fi utilizată în produsele cosmetice în cazul în
care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la articolul 15 alineatul (1) teza a doua sau la
articolul 15 alineatul (2) paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. Prezentul
regulament pune în aplicare Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. Doar Curtea de Justiţie a
Uniunii Europene este abilitată să interpreteze legislaţia Uniunii, inclusiv articolul 15 din
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.
(3)Pentru a pune în aplicare în mod uniform interzicerea substanţelor CMR pe piaţa internă,
pentru a se asigura securitatea juridică, în special pentru operatorii economici şi autorităţile
naţionale competente, precum şi pentru a se asigura un nivel înalt de protecţie a sănătăţii
umane, toate substanţele CMR ar trebui să fie incluse în lista substanţelor interzise din anexa
II la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 şi, dacă este cazul, eliminate din lista substanţelor
restricţionate sau autorizate din anexele III şi V la respectivul regulament. În cazul în care
condiţiile prevăzute la articolul 15 alineatul (1) teza a doua sau la articolul 15 alineatul (2)
paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 sunt îndeplinite, listele
substanţelor restricţionate sau autorizate din anexele III şi V la regulamentul respectiv ar
trebui modificate în consecinţă.

(4)Prezentul regulament cuprinde substanţele care au fost clasificate ca substanţe CMR
în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 începând cu 1 decembrie 2018,

dată la care Regulamentul (UE) 2017/776 al Comisiei (3) devine aplicabil.
(3)Regulamentul (UE) 2017/776 al Comisiei din 4 mai 2017 de modificare, în vederea
adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi a amestecurilor (JO L 116, 5.5.2017, p. 1).

(5)În ceea ce priveşte anumite substanţe CMR pentru care a fost transmisă o cerere de
utilizare, cu titlu de excepţie, în produsele cosmetice, nu s-a dovedit că sunt îndeplinite toate
condiţiile prevăzute la articolul 15 alineatul (1) a doua teză sau la articolul 15 alineatul (2) al
doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. Aceasta vizează substanţele
quaternium-15, cloracetamidă, diclormetan, formaldehidă, acid perboric şi compuşii pe bază
de perborat de sodiu.

(6)Substanţa 3-cloralilclorură de metenamină, cu denumirea INCI (International
Nomenclature of Cosmetic Ingredients - Nomenclatorul Internaţional al Ingredientelor

Cosmetice) Quaternium-15, este în prezent inclusă în rubrica 31 din anexa V la
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, fiind autorizată în concentraţii de până la 0,2 % în

preparate gata de utilizare. Quaternium-15 este un amestec de izomeri cis şi trans,
izomerul cis fiind clasificat ca substanţă CMR din categoria 2 prin Regulamentul (CE)

nr. 790/2009 al Comisiei (4). Clasificarea a devenit aplicabilă la 1 decembrie 2010. În
conformitate cu articolul 15 alineatul (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr.

1223/2009, o substanţă clasificată în categoria 2 poate fi utilizată în produsele cosmetice



în cazul în care a fost evaluată de către Comitetul ştiinţific pentru siguranţa
consumatorilor (CSSC) şi a fost declarată sigură pentru a fi utilizată în produsele

cosmetice. La 13 şi 14 decembrie 2011, CSSC a emis un aviz ştiinţific privind
quaternium-15 (izomerul cis) (5), în care s-a concluzionat că, pe baza datelor

disponibile, siguranţa substanţei quaternium-15 pentru utilizare în produsele cosmetice
nu poate fi stabilită. Având în vedere clasificarea izomerului cis prezent în substanţa

quaternium-15 ca substanţă CMR din categoria 2 şi avizul CSSC, substanţa
quaternium-15 ar trebui eliminată din lista agenţilor de conservare autorizaţi în
produsele cosmetice din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 şi ar trebui

adăugată în lista substanţelor interzise în produsele cosmetice din anexa II la
regulamentul respectiv.

(4)Regulamentul (CE) nr. 790/2009 al Comisiei din 10 august 2009 de modificare, în vederea
adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi a amestecurilor (JO L 235, 5.9.2009, p. 1).

(5)SCCS/1344/10,
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_077.pdf

(7)Substanţa 2-cloracetamidă, cu denumirea INCI Chloroacetamide, este inclusă în
prezent în rubrica 41 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, fiind autorizată

în concentraţii de până la 0,3 % în preparate gata de utilizare. Cloracetamida a fost
clasificată ca substanţă CMR din categoria 2 prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Clasificarea a devenit aplicabilă înainte de 1 decembrie 2010, dată la care titlurile II, III
şi IV din Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 au devenit aplicabile în ceea ce priveşte

substanţele. În conformitate cu articolul 15 alineatul (1) teza a doua din Regulamentul
(CE) nr. 1223/2009, o substanţă clasificată în categoria 2 poate fi utilizată în produsele

cosmetice în cazul în care a fost evaluată de către CSSC şi a fost declarată sigură pentru
a fi utilizată în astfel de produse. La 22 martie 2011, CSSC a emis un aviz ştiinţific
privind clorace- tamida (6), în care s-a concluzionat că, pe baza datelor disponibile,

substanţa nu este sigură pentru consumatori atunci când este utilizată în concentraţii de
până la 0,3 % G/G în produsele cosmetice. Având în vedere clasificarea ca substanţă

CMR din categoria 2 şi avizul CSSC, cloracetamida ar trebui eliminată din lista
agenţilor de conservare autorizaţi în produsele cosmetice din anexa V la Regulamentul

(CE) nr. 1223/2009 şi ar trebui adăugată în lista substanţelor interzise în produsele
cosmetice din anexa II la regulamentul respectiv.

(6)SCCS/1360/10,
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_053.pdf.

(8)Substanţa diclormetan este inclusă în prezent în rubrica 7 din anexa III la
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, fiind autorizată în produsele cosmetice în

concentraţii de până la 35 % în preparate gata de utilizare. Ea a fost clasificată ca



substanţă CMR din categoria 2 prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Clasificarea a
devenit aplicabilă înainte de 1 decembrie 2010. În conformitate cu articolul 15 alineatul

(1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, o substanţă clasificată în
categoria 2 poate fi utilizată în produsele cosmetice în cazul în care a fost evaluată de
către CSSC şi a fost declarată sigură pentru a fi utilizată în astfel de produse. La II

decembrie 2012, CSSC a emis un aviz ştiinţific privind substanţa diclormetan (7). La 25
martie 2015, CSSC a emis un nou aviz (8), care a fost revizuit la 28 octombrie 2015. În
respectivul aviz revizuit, CSSC a concluzionat că utilizarea substanţei diclormetan în

concentraţii de până la 35 % în pulverizatoarele pentru păr şi utilizarea sa în
preparatele destinate a fi pulverizate în general nu este considerată sigură pentru

consumator. Având în vedere clasificarea ca substanţă CMR din categoria 2 şi avizul
CSSC şi întrucât nu se cunosc alte utilizări ale substanţei diclormetan în produsele

cosmetice şi nici nu au fost vizate în avizul CSSC, substanţa ar trebui eliminată din lista
substanţelor restricţionate din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 şi ar

trebui adăugată în lista substanţelor interzise în produsele cosmetice din anexa II la
regulamentul respectiv.

(7)SCCS/1408/11,
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_118.pdf

(8)SCCS/1547/15,
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_170.pdf

(9)Formaldehida este inclusă în prezent în rubrica 13 din anexa III la Regulamentul
(CE) nr. 1223/2009, fiind autorizată în produsele pentru întărirea unghiilor în

concentraţii de până la 5 % în preparate gata de utilizare. Ea este inclusă în prezent şi
în rubrica 5 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ca substanţă autorizată în
produsele orale în concentraţii de până la 0,1 %, iar în alte produse în concentraţii de

până la 0,2 %. Formaldehida a fost clasificată ca substanţă CMR din categoria 1B prin
Regulamentul (UE) nr. 605/2014 al Comisiei (9). Clasificarea a devenit aplicabilă la 1

ianuarie 2016. În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) al doilea paragraf din
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, substanţele clasificate ca substanţe CMR din

categoriile 1A sau 1B pot fi utilizate în produsele cosmetice în mod excepţional în cazul
în care, în urma clasificării lor ca substanţe CMR, se îndeplinesc anumite condiţii, care
includ lipsa unei substanţe alternative adecvate, adresarea unei cereri care să vizeze o

utilizare specifică a categoriei de produs cu expunere cunoscută şi demonstrarea
siguranţei substanţei în urma unei evaluări de către CSSC. La 7 noiembrie 2014, CSSC

a concluzionat în avizul (10) său că "produsele pentru întărirea unghiilor cu o
concentraţie maximă a formaldehidei libere de aproximativ 2,2 % pot fi utilizate în

siguranţă pentru a întări sau fortifica unghiile". Totuşi, întrucât nu s-a demonstrat că
nu există disponibile substanţe alternative adecvate pentru întărirea unghiilor,

formaldehida ar trebui eliminată din lista substanţelor restricţionate din anexa III la
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. Întrucât nu a fost introdusă nicio cerere pentru alte

utilizări ale formaldehidei, substanţa ar trebui eliminată din lista agenţilor de



conservare admişi în produsele cosmetice din anexa V la regulamentul respectiv.
Formaldehida ar trebui, de asemenea, să fie adăugată în lista substanţelor interzise în

produsele cosmetice din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.
(9)Regulamentul (UE) nr. 605/2014 al Comisiei din 5 iunie 2014 de modificare, în scopul
introducerii frazelor de pericol şi a frazelor de precauţie în limba croată şi al adaptării la
progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al Parlamentului European
şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea substanţelor şi a amestecurilor
(JO L 167, 6.6.2014, p. 36).

(10)SCCS/1538/14,
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_164.pdf

(10)Compuşii pe bază de acid perboric şi perborat de sodiu sunt acoperiţi de substanţele
care eliberează peroxid de hidrogen incluse, în prezent, în rubrica 12 din anexa III la

Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. Ei au fost clasificaţi ca substanţe CMR din categoria
1B prin Regulamentul (CE) nr. 790/2009. Clasificarea a devenit aplicabilă la 1

decembrie 2010. A fost transmisă o cerere de aplicare a articolului 15 alineatul (2)
paragraful al doilea din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 vizând utilizarea

respectivelor substanţe în preparatele oxidative de vopsire a părului. La 22 iunie 2010,
CSSC a concluzionat în avizul (11) său că "restricţiile generale aplicabile substanţelor

care eliberează peroxid de hidrogen ar trebui să se aplice perboratului de sodiu şi
acidului perboric, iar utilizarea perboraţilor de sodiu ca ingrediente în produsele

oxidante pentru vopsirea părului cu o concentraţie maximă de 3 % pe cap nu prezintă
un risc pentru sănătatea consumatorului". Totuşi, întrucât nu s-a demonstrat că nu

există disponibile substanţe alternative adecvate pentru a fi utilizate la oxidarea părului,
acidul perboric şi compuşii pe bază de perborat de sodiu ar trebui eliminaţi din lista

substanţelor restricţionate din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 şi ar
trebui adăugaţi în lista substanţelor interzise în produsele cosmetice din anexa II la

regulamentul respectiv.
(11)SCCS/1345/10,
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_031.pdf

(11)Referitor la anumite substanţe care au fost clasificate ca substanţe CMR în conformitate
cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008 şi pentru care a fost transmisă o cerere de aplicare a
articolului 15 alineatul (1) teza a doua din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, s-a stabilit că
respectiva condiţie prevăzută în dispoziţia menţionată este îndeplinită. Aceasta priveşte
oxidul de trimetilbenzoil difenilfosfină, furfuralul şi poliaminopropil biguanida.

(12)Substanţa oxid de difenil(2,4,6-trimetilbenzoil)fosfină, cu denumirea INCI
Trimethylbenzoyl diphenylphosphine oxide (TPO), nu este, în prezent, inclusă în

anexele la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. TPO a fost clasificat ca substanţă CMR
din categoria 2 prin Regulamentul (UE) nr. 618/2012 al Comisiei (12). Clasificarea a

devenit aplicabilă la 1 decembrie 2013. La 27 martie 2014, CSSC a emis un aviz ştiinţific



(13) în care a concluzionat că TPO este sigur atunci când este utilizat ca produs de
modelare a unghiilor în concentraţii de până la 5 %, însă este, totuşi, un sensibilizant
cutanat moderat. Având în vedere proprietăţile TPO de sensibilizant cutanat şi riscul

înalt de expunere prin contactul cu pielea în cazul autoaplicării produselor pentru
unghii, utilizarea TPO ar trebui să fie restricţionată astfel încât să fie utilizată doar de
utilizatorii profesionali. În baza elementelor respective, TPO ar trebui să fie adăugat în

lista substanţelor restricţionate din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009
pentru utilizarea profesională în sistemele de unghii artificiale, cu condiţia utilizării

unei concentraţii maxime de 5 %.
(12)Regulamentul (UE) nr. 618/2012 al Comisiei din 10 iulie 2012 de modificare, în vederea
adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi a amestecurilor (JO L 179, 11.7.2012, p. 3).

(13)SCCS/1528/14,
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_149.pdf

(13)Substanţa 2-furaldehidă, cu denumirea INCI Furfural, se utilizează ca parfum sau
ingredient aromatizant în produsele cosmetice şi, în prezent, nu este inclusă în anexele

la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. Ea a fost clasificată ca substanţă CMR din
categoria 2 prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008. Clasificarea a devenit aplicabilă

înainte de 1 decembrie 2010. La 27 martie 2012, CSSC a concluzionat în avizul (14) său
că utilizarea substanţei furfural în concentraţii de până la 10 ppm (0,001 %) în

preparate gata de utilizare, inclusiv în produse pentru cavitatea orală, nu prezintă
niciun risc pentru sănătatea consumatorilor. Având în vedere clasificarea substanţei

furfural ca substanţă CMR din categoria 2 şi avizul CSSC, substanţa furfural ar trebui
adăugată în lista substanţelor restricţionate din anexa III la Regulamentul (CE) nr.

1223/2009 cu condiţia utilizării unei concentraţii maxime de 0,001 %.
(14)SCCS/1461/12,
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_083.pdf

(14)Substanţa clorhidrat de polihexametilen biguanidă (PHMB), cu denumirea INCI
Polyaminopropyl Biguanide, este inclusă în prezent ca agent de conservare în rubrica

28 din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 cu o concentraţie maximă de 0,3 %.
Ea a fost clasificată ca substanţă CMR din categoria 2 prin Regulamentul (UE) nr.

944/2013 al Comisiei (15). Clasificarea a devenit aplicabilă la 1 ianuarie 2015. La 18 iunie
2014, CSSC a adoptat un aviz (16) în care a concluzionat că, pe baza datelor disponibile,
substanţa PHMB nu este sigură pentru consumatori atunci când este utilizată ca agent
de conservare în toate produsele cosmetice la o concentraţie maximă de 0,3 %. Cu toate

acestea, în avizul CSSC s-a concluzionat, de asemenea, că utilizarea în condiţii de
siguranţă ar putea să se bazeze pe utilizarea unei concentraţii mai mici şi/sau pe

restricţii cu privire la categoriile de produse cosmetice şi că sunt necesare studii de



absorbţie cutanată care să fie efectuate cu alte preparate cosmetice reprezentative. La 7
aprilie 2017, CSSC a adoptat un nou aviz (17) în care s-a concluzionat că, pe baza

datelor furnizate, utilizarea PHMB ca agent de conservare în toate produsele cosmetice
în concentraţii de până la 0,1 % este sigură, dar utilizarea sa în preparatele

pulverizabile nu este recomandată. Având în vedere clasificarea substanţei PHMB ca
substanţă CMR din categoria 2 şi noul aviz al CSSC, PHMB ar trebui să fie autorizată

ca agent de conservare în toate produsele cosmetice, cu excepţia aplicaţiilor care ar
putea determina expunerea plămânilor utilizatorilor finali prin inhalare, la concentraţii
maxime de 0,1 %. Condiţiile menţionate în anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009

ar trebui adaptate în consecinţă.
(15)Regulamentul (UE) nr. 944/2013 al Comisiei din 2 octombrie 2013 de modificare, în
vederea adaptării la progresul tehnic şi ştiinţific, a Regulamentului (CE) nr. 1272/2008 al
Parlamentului European şi al Consiliului privind clasificarea, etichetarea şi ambalarea
substanţelor şi a amestecurilor (JO L 261, 3.10.2013, p. 5).

(16)SCCS/1535/14,
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_157.pdf

(17)SCCS/1581/16,
https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs
_o_204.pdf

(15)În ceea ce priveşte un grup mare de substanţe care au fost clasificate ca substanţe CMR
prin Regulamentul (CE) nr. 1272/2008, nu a fost transmisă nicio cerere de utilizare în mod
excepţional în produse cosmetice. Substanţele respective ar trebui să fie incluse în lista
substanţelor interzise din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 şi, după caz, ştearsă
din listele substanţelor restricţionate sau autorizate din anexele III şi V la respectivul
regulament. Acest fapt priveşte, între altele, unii compuşi ai borului incluşi în prezent în
rubricile 1a şi 1b din anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.

(16)Unii compuşi ai borului menţionaţi în prezent în rubricile 1a şi 1b din anexa III la
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 şi hidrogenoboratul de dibutilstaniu au fost clasificaţi
ca substanţe CMR din categoria 1B prin Regulamentul (CE) nr. 790/2009. Clasificarea
a devenit aplicabilă la 1 decembrie 2010. În conformitate cu articolul 15 alineatul (2) al

doilea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, substanţele clasificate ca
substanţe CMR din categoriile 1A sau 1B pot fi utilizate în produsele cosmetice în mod
excepţional în cazul în care, în urma clasificării lor ca substanţe CMR, se îndeplinesc
anumite condiţii. La 22 iunie 2010, CSSC a emis un aviz (18) care concluziona că unii

compuşi ai borului incluşi în prezent în rubricile 1a şi 1b din anexa III la regulamentul
respectiv sunt siguri pentru a fi utilizaţi în produse cosmetice în anumite condiţii. Cu

toate acestea, întrucât nu s-a transmis nicio cerere pentru o utilizare specifică şi întrucât
nu s-a stabilit că nu există substanţe alternative adecvate disponibile pentru scopul
utilizărilor relevante enumerate în anexa III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009,

respectivii compuşi ai borului ar trebui eliminaţi din lista substanţelor restricţionate din



anexa III la regulamentul respectiv şi ar trebui adăugaţi în lista substanţelor interzise în
produsele cosmetice din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. În ceea ce
priveşte hidrogenoboratul de dibutilstaniu, nu s-a transmis nicio cerere pentru o

utilizare specifică, iar substanţa nu a fost considerată ca fiind sigură de către CSSC.
Prin urmare, substanţa respectivă ar trebui adăugată în lista substanţelor interzise în

produsele cosmetice din anexa II la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009.
(18)SCCS/1249/09,
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_027.pdf

(17)Articolul 31 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 prevede că, în cazul în
care există un risc potenţial pentru sănătatea umană, care rezultă din utilizarea unor substanţe
în produsele cosmetice şi care necesită o acţiune la nivel comunitar, Comisia poate, după
consultarea CSSC, să modifice în consecinţă anexele II - VI la regulamentul respectiv.
Comisia a consultat CSSC cu privire la siguranţa anumitor substanţe care sunt similare din
punct de vedere chimic cu substanţele clasificate ca substanţe CMR din categoriile 1A, 1B
sau 2. Aceste substanţe includ anumiţi compuşi ai borului, precum şi paraformaldehida şi
metilenglicolul.

(18)Anumiţi compuşi ai borului incluşi în prezent în rubricile 1a şi 1b din anexa III la
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, alţii decât cei menţionaţi la considerentul 16, nu au

fost clasificaţi ca substanţe CMR. La 12 decembrie 2013, CSSC a emis un aviz cu
privire la boraţi, tetraboraţi şi octaboraţi (19), în care a concluzionat că substanţele

respective, precum şi alte săruri sau alţi esteri ai acidului boric, precum boratul MEA,
boratul MIPA, boratul de potasiu, boratul de trioctildodecil şi boratul de zinc, formează

acid boric în soluţii apoase şi că, prin urmare, restricţiile generale aplicabile acidului
boric ar trebui să se aplice întregului grup de boraţi, tetraboraţi şi octaboraţi. Acidul
boric a fost clasificat ca substanţă CMR din categoria 1B prin Regulamentul (CE) nr.

790/2009. Clasificarea a devenit aplicabilă la 1 decembrie 2010. Având în vedere avizul
CSSC, întregul grup de boraţi, tetraboraţi şi octaboraţi, cu excepţia substanţelor din
grupul respectiv care au fost clasificate ca substanţe CMR, precum şi alte săruri sau

esteri ai acidului boric, ar trebui eliminaţi din lista substanţelor restricţionate din anexa
III la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 şi ar trebui să fie adăugaţi în lista substanţelor

interzise în produsele cosmetice din anexa II la regulamentul respectiv.
(19)SCCS/1523/13,
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_146.pdf

(19)Substanţa paraformaldehidă este în prezent inclusă în rubrica 5 din anexa V la
Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, dar, spre deosebire de formaldehidă, nu a fost

clasificată ca substanţă CMR. Substanţa metilenglicol nu este, în prezent, inclusă în
anexele la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009. La 26 - 27 iunie 2012, CSSC a adoptat un

aviz privind metilenglicolul (20), în care s-a stabilit că metilenglicolul este rapid
reversibil într-o varietate de condiţii formându-se formaldehidă în soluţii apoase şi că



paraformaldehida se poate depolimeriza formându-se formaldehidă prin încălzire sau
prin uscare. Având în vedere avizul CSSC, există un risc potenţial pentru sănătatea

umană care rezultă din utilizarea respectivelor substanţe în produsele cosmetice. Prin
urmare, parafor- maldehida ar trebui eliminată din lista agenţilor de conservare

permişi în produsele cosmetice din anexa V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009, iar
paraformaldehida şi metilenglicolul ar trebui adăugate în lista substanţelor interzise în

produsele cosmetice din anexa II la regulamentul respectiv.
(20)SCCS/1483/12,
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_097.pdf

(20)Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 ar trebui modificat în consecinţă.

(21)Măsurile prevăzute în prezentul regulament sunt conforme cu avizul Comitetului
permanent pentru produse cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

-****-

Art. 1
Anexele II, III şi V la Regulamentul (CE) nr. 1223/2009 se modifică în conformitate cu anexa
la prezentul regulament.

Art. 2
Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul
Oficial al Uniunii Europene.
Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate
statele membre.
-****-

Adoptat la Bruxelles, 22 mai 2019.

Pentru Comisie
Preşedintele
Jean-Claude JUNCKER

ANEXĂ:

(1)Anexa II se modifică după cum urmează:

a)se adaugă următoarele rubrici:

Nr. crt. Identificarea substanţei



Denumirea
chimică/INN

Numărul CAS Numărul CE

a b c d
"1385 Clorură de cis-1-(3-

cloralil)-3,5,7- triaza-
1-azoniaadamantan
(cis-CTAC)

51229-78-8 426-020-3

1386 Clorură de cis-1-(3-
cloralil)-3,5,7-triaza-
1-azoniaadamantan
(cis-CTAC),
quaternium-15

51229-78-8 426-020-3

1387 2-Cloracetamidă 79-07-2 201-174-2
1388 Octametilciclotetrasilo

xan
556-67-2 209-136-7

1389 Diclormetan; clorură
de metilen

75-09-2 200-838-9

1390 2,2'-{[3,3',5,5'-
Tetrametil-(1,1'-
bifenil)-4,4'-diil]-
bis(oximetilen)}-bis-
oxiran

85954-11-6 413-900-7

1391 Acetaldehidă; etanal 75-07-0 200-836-8
1392 Acid 1-ciclopropil-

6,7-difluoro-1,4-
dihidro-4-
oxochinolein-3-
carboxilic

93107-30-3 413-760-7

1393 N-Metil-2-pirolidonă;
1-metil-2-pirolidon

872-50-4 212-828-1

1394 Trioxid de dibor; oxid
boric

1303-86-2 215-125-8

1395 Acid boric [1] Acid
boric [2]

10043-35-3 [1] 11113-
50-1 [2]

233-139-2 [1]
234-343-4 [2]

1396 Boraţi, tetraboraţi,
octaboraţi şi săruri şi
esteri ai acidului boric,
inclusiv:
Octaborat tetrahidrat
disodic [1]

12280-03-4 [1] 10377-
81-8 [2] 68003-13-4
[3] 12712-38-8 [4] [5]
1332-07-6 [6] 1330-
43-4 [7] 12267-73-1
[8] 13840-56-7 [9]

234-541-0 [1] 233-
829-3 [2] 268-109-8
[3] 603-184-6 [4] - [5]
215-566-6 [6] 215-
540-4 [7] 235-541-3
[8] 237-560-2 [9] 215-



2-Aminoetanol,
monoester cu acidul
boric [2]
Ortoborat de 2-
hidroxipropil amoniu
dihidrogen [3]
Borat de potasiu, sare
de potasiu a acidului
boric [4]
Borat de
trioctildodecil [5]
Borat de zinc [6]
Borat de sodiu,
tetraborat disodic
anhidru; acid boric,
sare de sodiu [7]
Heptaoxid de tetrabor
disodiu, hidrat [8]
Acid ortoboric, sare de
sodiu [9]
Tetraborat de disodiu
decahidrat; borax
decahidrat [10]
Tetraborat de disodiu
pentahidrat; borax
pentahidrat [11]

1303-96-4 [10] 12179-
04-3 [11]

540-4 [10] 215-540-4
[11]

1397 Perborat de sodiu [1]
Peroxometaborat de
sodiu; Peroxoborat de
sodiu [2]

15120-21-5 [1]
7632-04-4 [2] 10332-
33-9 [2] 10486-00-
7[2]

239-172-9 [1] 231-
556-4 [2]

1398 Acid perboric
[H3BO2(O2)], sare
monosodică trihidrat
[1] Acid perboric, sare
sodică, tetrahidrat [2]
Acid perboric
[HBO(O2)], sare
sodică, tetrahidrat
peroxoborat de sodiu
hexahidrat [3]

13517-20-9 [1] 37244-
98-7 [2] 10486-00-7
[3]

239-172-9 [1] 234-
390-0 [2] 231-556-4
[3]

1399 Acid perboric, sare
sodică [1]

11138-47-9 [1] 12040-
72-1 [2] 10332-33-9

234-390-0 [1] 234-
390-0 [2] 231-556-4



Acid perboric, sare
sodică, monohidrat [2]
Acid perboric
[HBO(O2)], sare
sodică, monohidrat [3]

[3] [3]

1400 Hidrogenoborat de
dibutilstaniu

75113-37-0 401-040-5

1401 bis(Tetrafluoroborat)
de nichel

14708-14-6 238-753-4

1402 Mancozeb (ISO);
complex (polimeric)
de etilen-
bis(ditiocarbamat) de
mangan cu sare de
zinc

8018-01-7 616-995-5

1403 Maneb (ISO); etilen-
bis(ditiocarbamat) de
mangan (polimeric)

12427-38-2 235-654-8

1404 Benfuracarb (ISO); N-
[2,3-dihidro-2,2-
dimetilbenzofuran-7-
iloxicarbonil(metil)am
inotio]-N-izopropil-

alaninat de etil

82560-54-1 617-356-3

1405 O-Izobutil-N-
etoxicarboniltiocarba
mat

103122-66-3 434-350-4

1406 Clorprofam (ISO);
izopropil 3-
clorocarbanilat

101-21-3 202-925-7

1407 O-hexil-N-
etoxicarboniltiocarba
mat

109202-58-6 432-750-3

1408 Azotat de
hidroxilamoniu

13465-08-2 236-691-2

1409 (4-Etoxifenil)[3-(4-
fluoro-3-
fenoxifenil)propil]dim
etilsilan

105024-66-6 405-020-7

1410 Foxim (ISO); a- 14816-18-3 238-887-3



(dietoxi-
fosfinotioilimino)
fenilacetonitril

1411 Glufosinat de amoniu
(ISO); 2-amino-4-
(hidroximetilfosfinil)b
utirat de amoniu

77182-82-2 278-636-5

1412 Masă de reacţie a: [2-
(hidroximetilcarbamoi
l)etil]fosfonat de
dimetil; [2-
(hidroximetilcarbamoi
l)etil]fosfonat de
dietil; [2-
(hidroximetilcarbamoi
l)etil]fosfonat de metil
etil

- 435-960-3

1413 Acid (4-
fenilbutil)fosfinic

86552-32-1 420-450-5

1414 Masă de reacţie a: 4,7-
bis(mercaptometil)-
3,6,9-tritia-1,11-
undecanditiol; 4,8-
bis(mercaptometil)-
3,6,9-tritia-1,11-un-
decanditiol; 5,7-
bis(mercaptometil)-
3,6,9-tritia-1,11-
undecanditiol

170016-25-8 427-050-1

1415 Oxid de potasiu-titan
(K2Ti6O13)

12056-51-8 432-240-0

1416 Di(acetat) de cobalt 71-48-7 200-755-8
1417 Diazotat de cobalt 10141-05-6 233-402-1
1418 Carbonat de cobalt 513-79-1 208-169-4
1419 Diclorură de nichel 7718-54-9 231-743-0
1420 Diazotat de nichel [1]

Acid azotic, sare de
nichel [2]

13138-45-9 [1] 14216-
75-2 [2]

236-068-5 [1] 238-
076-4 [2]

1421 Mată de nichel 69012-50-6 273-749-6
1422 Sedimente şi

nămoluri, de la
92129-57-2 295-859-3



rafinarea electrolitică
a cuprului, decuprate,
cu sulfat de nichel

1423 Sedimente şi
nămoluri, de la
rafinarea electrolitică
a cuprului, decuprate

94551-87-8 305-433-1

1424 Diperclorat de nichel;
acid percloric, sare de
nichel(II)

13637-71-3 237-124-1

1425 bis(Sulfat) de
dipotasiu-nichel [1]

13842-46-1 [1] 237-563-9 [1]

bis(Sulfat) de
diamoniu-nichel [2]

15699-18-0 [2] 239-793-2 [2]

1426 bis(Sulfamidat) de
nichel; sulfamat de
nichel

13770-89-3 237-396-1

1427 bis(Tetrafluoroborat)
de nichel

14708-14-6 238-753-4

1428 Diformat de nichel [1] 02.06.3349 [1] 222-101-0 [1]
Acid formic, sare de
nichel [2]

15843-02-4 [2] 239-946-6 [2]

Acid formic, sare de
nichel cupru [3]

68134-59-8 [3] 268-755-0 [3]

1429 di(Acetat) de nichel
[1]

373-02-4 [1] 206-761-7 [1]

Acetat de nichel [2] 14998-37-9 [2] 239-086-1 [2]
1430 Dibenzoat de nichel 553-71-9 209-046-8
1431 bis(4-

Ciclohexilbutirat) de
nichel

3906-55-6 223-463-2

1432 Stearat de nichel(II);
octadecanoat de
nichel(II)

2223-95-2 218-744-1

1433 Dilactat de nichel 16039-61-5 -
1434 Octanoat de nichel(II) 4995-91-9 225-656-7
1435 Difluorură de nichel

[1]
10028-18-9 [1] 233-071-3 [1]

Dibromură de nichel 13462-88-9 [2] 236-665-0 [2]



[2]
Diiodură de nichel [3] 13462-90-3 [3] 236-666-6 [3]
Fluorură de potasiu
nichel [4]

11132-10-8 [4] - [4]

1436 Hexafluorosilicat de
nichel

26043-11-8 247-430-7

1437 Selenat de nichel 15060-62-5 239-125-2
1438 Hidrogenfosfat de

nichel [1]
14332-34-4 [1] 238-278-2 [1]

bis(Dihidrogenfosfat)
de nichel [2]

18718-11-1 [2] 242-522-3 [2]

bis(Ortofosfat) de
trinichel [3]

10381-36-9 [3] 233-844-5 [3]

Difosfat de dinichel
[4]

14448-18-1 [4] 238-426-6 [4]

bis(Fosfinat) de nichel
[5]

14507-36-9 [5] 238-511-8 [5]

Fosfinat de nichel [6] 36026-88-7 [6] 252-840-4 [6]
Acid fosforic, sare de
calciu nichel [7]

17169-61-8 [7] - [7]

Acid difosforic, sare
de nichel(II) [8]

19372-20-4 [8] - [8]

1439 Hexacianoferat de
diamoniu nichel

74195-78-1 -

1440 Dicianură de nichel 557-19-7 209-160-8
1441 Cromat de nichel 14721-18-7 238-766-5
1442 Silicat de nichel(II) [1] 21784-78-1 [1] 244-578-4 [1]

Ortosilicat de dinichel
[2]

13775-54-7 [2] 237-411-1 [2]

Silicat de nichel (3:4)
[3]

31748-25-1 [3] 250-788-7 [3]

Acid silicic, sare de
nichel [4]

37321-15-6 [4] 253-461-7 [4]

Hidroxibis[ortosilicato
(4-)]trinichelat(3-)
trihidrogen [5]

12519-85-6 [5] 235-688-3 [5]

1443 Hexacianoferat de
dinichel

14874-78-3 238-946-3



1444 bis(Arsenat) de
trinichel; arsenat de
nichel(II)

13477-70-8 236-771-7

1445 Oxalat de nichel [1] 547-67-1 [1] 208-933-7 [1]
Acid oxalic, sare de
nichel [2]

20543-06-0 [2] 243-867-2 [2]

1446 Telură de nichel 12142-88-0 235-260-6
1447 Tetrasulfură de

trinichel
12137-12-1 -

1448 bis(Arsenit) de
trinichel

74646-29-0 -

1449 Periclaz gri de cobalt
nichel; C.I. Pigment
negru 25; C.I. 77332
[1] Dioxid de cobalt
nichel [2] Oxid de
cobalt nichel [3]

68186-89-0 [1] 58591-
45-0 [2] 12737-30-3
[3]

269-051-6 [1] 261-
346-8 [2] 620-395-9
[3]

1450 Trioxid de nichel
staniu; stanat de nichel

12035-38-0 234-824-9

1451 Decaoxid de nichel
triuraniu

15780-33-3 239-876-6

1452 Ditiocianat de nichel 13689-92-4 237-205-1
1453 Dicromat de nichel 15586-38-6 239-646-5
1454 Selenit de nichel(II) 10101-96-9 233-263-7
1455 Seleniură de nichel 02.05.1314 215-216-2
1456 Acid silicic, sare de

plumb nichel
68130-19-8 -

1457 Diarseniură de nichel
[1] Arseniură de
nichel [2]

12068-61-0 [1] 27016-
75-7 [2]

235-103-1 [1] 248-
169-1 [2]

1458 Priderit galben nichel
bariu titan; C.I.
Pigment galben 157;
C.I. 77900

68610-24-2 271-853-6

1459 Diclorat de nichel [1]
Dibromat de nichel [2]
Hidrogenosulfat de
etil, sare de nichel(II)
[3]

67952-43-6 [1] 14550-
87-9 [2] 71720-48-4
[3]

267-897-0 [1] 238-
596-1 [2] 275-897-7
[3]



1460 Trifluoracetat de
nichel(II) [1]
Propionat de nichel(II)
[2]
bis(Benzensulfonat)
de nichel [3]
Hidrogenocitrat de
nichel(II) [4] Acid
citric, sare de amoniu-
nichel [5]

16083-14-0 [1]
04.08.3349 [2] 39819-
65-3 [3] 18721-51-2
[4] 18283-82-4 [5]

240-235-8 [1] 222-
102-6 [2] 254-642-3
[3] 242-533-3 [4] 242-
161-1 [5]

Acid citric, sare de
nichel [6]

22605-92-1 [6] 245-119-0 [6]

bis(2-Etilhexanoat) de
nichel [7]

4454-16-4 [7] 224-699-9 [7]

Acid 2-etilhexanoic,
sare de nichel [8]

7580-31-6 [8] 231-480-1 [8]

Acid dimetilhexanoic,
sare de nichel [9]

93983-68-7 [9] 301-323-2 [9]

Izooctanoat de
nichel(II) [10]

29317-63-3 [10] 249-555-2 [10]

Izooctanoat de nichel
[11]

27637-46-3 [11] 248-585-3 [11]

bis(Izononanoat) de
nichel [12]

84852-37-9 [12] 284-349-6 [12]

Neononanoat de
nichel(II) [13]

93920-10-6 [13] 300-094-6 [13]

Izodecanoat de
nichel(II) [14]

85508-43-6 [14] 287-468-1 [14]

Neodecanoat de
nichel(II) [15]

85508-44-7 [15] 287-469-7 [15]

Acid neodecanoic,
sare de nichel [16]

51818-56-5 [16] 257-447-1 [16]

Neoundecanoat de
nichel(II) [17]

93920-09-3 [17] 300-093-0 [17]

bis(d-Gluconat-O\O2)
de nichel [18]

71957-07-8 [18] 276-205-6 [18]

3,5-bis(Terţ-butil)-4-
hidroxibenzoat de
nichel (1:2) [19]

52625-25-9 [19] 258-051-1 [19]

Palmitat de nichel(II) 13654-40-5 [20] 237-138-8 [20]



[20]
(2-Etilhexanoato-
O)(izononanoato-O)
de nichel [21]

85508-45-8 [21] 287-470-2 [21]

(Izononanoato-
O)(izooctanoato-O) de
nichel [22]

85508-46-9 [22] 287-471-8 [22]

(Izooctanoato-
O)(neodecanoato-O)
de nichel [23]

84852-35-7 [23] 284-347-5 [23]

(2- Etilhexanoato-
O)(izodecanoato-O)
de nichel [24]

84852-39-1 [24] 284-351-7 [24]

(2- Etilhexanoato-
O)(neodecanoato-O)
de nichel [25]

85135-77-9 [25] 285-698-7 [25]

(Izodecanoato-
O)(izooctanoato-O) de
nichel [26]

85166-19-4 [26] 285-909-2 [26]

(Izodecanoato-
O)(izononanoato-O)
de nichel [27]

84852-36-8 [27] 284-348-0 [27]

(Izononanoato-
O)(neodecanoato-O)
de nichel [28]

85551-28-6 [28] 287-592-6 [28]

Acizi graşi, cu catenă
C6-19, săruri de nichel
[29]

91697-41-5 [29] 294-302-1 [29]

Acizi graşi, C8-18 şi
C18-nesaturaţi, săruri
de nichel [30]

84776-45-4 [30] 283-972-0 [30]

Acid 2,7-
naftalendisulfonic,
sare de nichel(II) [31]

72319-19-8 [31] [31]

1461 Sulfit de nichel(II) [1] 7757-95-1 [1] 231-827-7 [1]
Trioxid de nichel telur
[2]

15851-52-2 [2] 239-967-0 [2]

Tetraoxid de nichel
telur [3]

15852-21-8 [3] 239-974-9 [3]

Hidroxid oxid fosfat 68130-36-9 [4] 268-585-7 [4]



de molibden nichel [4]
1462 Borură de nichel

(NiB) [1]
12007-00-0 [1] 234-493-0 [1]

Borură de dinichel [2] 12007-01-1 [2] 234-494-6 [2]
Borură de trinichel [3] 12007-02-2 [3] 234-495-1 [3]
Borură de nichel [4] 12619-90-8 [4] 235-723-2 [4]
Siliciură de dinichel
[5]

12059-14-2 [5] 235-033-1 [5]

Disiliciură de nichel
[6]

12201-89-7 [6] 235-379-3 [6]

Fosfură de dinichel [7] 12035-64-2 [7] 234-828-0 [7]
Fosfură de nichel bor
[8]

65229-23-4 [8] - [8]

1463 Tetraoxid de
dialuminiu nichel [1]

12004-35-2 [1] 234-454-8 [1]

Trioxid de nichel titan
[2]

12035-39-1 [2] 234-825-4 [2]

Oxid de nichel titan
[3]

12653-76-8 [3] 235-752-0 [3]

Hexaoxid de nichel
divanadiu [4]

52502-12-2 [4] 257-970-5 [4]

Octaoxid de cobalt-
dimolibden-nichel [5]

68016-03-5 [5] 268-169-5 [5]

Trioxid de nichel
zirconiu [6]

70692-93-2 [6] 274-755-1 [6]

Tetraoxid de molibden
nichel [7]

14177-55-0 [7] 238-034-5 [7]

Tetraoxid de nichel
wolfram [8]

14177-51-6 [8] 238-032-4 [8]

Olivină, nichel verde
[9]

68515-84-4 [9] 271-112-7 [9]

Dioxid de litiu nichel
[10]

12031-65-1 [10] 620-400-4 [10]

Oxid de molibden
nichel [11]

12673-58-4 [11] - [11]

1464 Oxid de cobalt litiu
nichel

- 442-750-5

1465 Trioxid de molibden 1313-27-5 215-204-7



1466 Diclorură de
dibutilstaniu; (DBTC)

683-18-1 211-670-0

1467 4,4'-bis(N-Carbamoil-
4-
metilbenzensulfonami
dă)difenilmetan

151882-81-4 418-770-5

1468 Alcool furfurilic 98-00-0 202-626-1
1469 1,2-Epoxi-4-

epoxietilciclohexan; 4-
vinilciclohexen
diepoxid

106-87-6 203-437-7

1470 6-Glicidiloxinaft-1-il
oximetiloxiran

27610-48-6 429-960-2

1471 2-(2-
Aminoetilamino)etano
l; (AEEA)

111-41-1 203-867-5

1472 1,2-Dietoxietan 629-14-1 211-076-1
1473 Clorură de 2,3-

epoxipropiltrimetilam
oniu; clorură de
glicidil trimetilamoniu

3033-77-0 221-221-0

1474 Clorhidrat de 1-(2-
amino-5-clorfenil)-
2,2,2-trifluor-1,1-
etandiol

214353-17-0 433-580-2

1475 (E)-3-[1-[4-[2-
(Dimetilamino)etoxi]f
enil]-2-fenilbut-1-
enil]fenol

82413-20-5 428-010-4

1476 4,4'-[1,3-Fenilen-
bis(1-
metiletiliden)]bis-
fenol

13595-25-0 428-970-4

1477 2-Clor-6-fluor-fenol 2040-90-6 433-890-8
1478 2-Metil-5-t ert-

butiltiofenol
- 444-970-7

1479 2-Butiril-3-hidroxi-5-
tiociclohexan-3-il-
ciclohex-2-en-1-onă

94723-86-1 425-150-8

1480 Profoxidim (ISO); 2- 139001-49-3 604-105-8



{(EZ)-1-[(2RS)-2-(4-
Clorfenoxi)propoxiimi
no]butil}-3-hidroxi-5-
(tian-3-il)ciclohex-2-
en-1-onă

1481 Tepraloxidim (ISO);
(RS)-(EZ)-2-{1-[(2E)-
3-
Cloraliloxiimino]propi
l}-3-hidroxi-5-
perhidropiran-4-
ilciclohex-2-en-1-onă

149979-41-9 604-715-4

1482 3-(1,2-Etandiilacetal)-
estra-5(10),9(11)-
dienă-3,17-dionă
ciclică

5571-36-8 427-230-8

1483 Androsta-1,4,9(11)-
trien-3,17-dionă

15375-21-0 433-560-3

1484 Masă de reacţie a:
Salicilaţi de Ca
(ramificaţi C10-14 şi C
18-30 alchilaţi); Fenaţi
de Ca (ramificaţi C10-

14 şi C 18-30 alchilaţi);
Fenaţi sulfuraţi de Ca
(ramificaţi C10-14 şi C
18-30 alchilaţi);

- 415-930-6

1485 Acid 1,2-
benzendicarboxilic;
Alchilesteri di-C6-8-
ramificaţi, bogaţi în C7

71888-89-6 276-158-1

1486 Masă de reacţie a:
diester de 4,4'-
metilenbis[2-(2-
hidroxi-5-
metilbenzil)-3,6-
dimetilfenol] cu acid
6-diazo-5,6-dihidro-
5-oxonaftalen-1-
sulfonic (1:2); triester
de 4,4'-metilenbis[2-
(2-hidroxi-5-

- 427-140-9



metilbenzil)-3,6-
dimetilfenol] cu acid
6- diazo-5,6-dihidro-
5-oxonaftalen-1-
sulfonic (1:3)

1487 1-Hidroxi-2-(4-(4-
carboxifenilazo)-2,5-
dimetoxifenilazo)-7-
amino-3-
naftalensulfonat de
diamoniu

150202-11-2 422-670-7

1488 Acid 3-oxoandrost-4-
enă-17- -carboxilic

302-97-6 414-990-0

1489 Acid (Z)-2-
metoximino-2-[2-
(tritilamino)tiazol-4-
il]acetic

64485-90-1 431-520-1

1490 Nitrilotriacetat de
trisodiu

5064-31-3 225-768-6

1491 2-Etilhexil-2-
etilhexanoat

7425-14-1 231-057-1

1492 Diizobutil ftalat 84-69-5 201-553-2
1493 Acid perfluoroctan

sulfonic; acid
heptadecafluoroctan-
1-sulfonic [1]
Perfluoroctansulfonat
de potasiu;
heptadecafluoroctan-
1-sulfonat de potasiu
[2]
Perfluoroctansulfonat
de dietanolamină [3]
Perfluoroctansulfonat
de amoniu;
heptadecafluoroctansu
lfonat de amoniu [4]
Perfluoroctansulfonat
de litiu;
Heptadecafluoroctans
ulfonat de litiu [5]

1763-23-1 [1] 2795-
39-3 [2] 70225-14-8
[3] 29081-56-9 [4]
29457-72-5 [5]

217-179-8 [1] 220-
527-1 [2] 274-460-8
[3] 249-415-0 [4] 249-
644-6 [5]



1494 1-(2,4-Diclorfenil)5-
(triclormetil)-1H-
1,2,4-triazol-3-
carboxilat de etil

103112-35-2 401-290-5

1495 Propionat de 1-bromo-
2-metilpropil

158894-67-8 422-900-6

1496 Carbonat de clor-1-
etilciclohexil

99464-83-2 444-950-8

1497 6,6'-bis(Diazo-
5,5',6,6'-tetrahidro-
5,5'-dioxo)[metilen-
bis(5-(6-diazo-5,6-
dihidro-5-oxo-1-
naftilsulfoniloxi)-6-
metil-2-
fenilen]di(naftalen-1-
sulfonat)

- 441-550-5

1498 Trifluralin (ISO);
a,a,a-Trifluor-2,6-
dinitro-N,N-dipropil-
p-toluidină; 2,6-
Dinitro-N,N-dipropil-
4-trifluormetilanilină;
N,N-Dipropil-2,6-
dinitro-4-
trifluormetilanilină

08.09.1582 216-428-8

1499 4-Mesil-2-nitrotoluen 1671-49-4 430-550-0
1500 4-4-[7-(4-

Carboxilatoanilino)-l-
hidroxi-3-sulfonato-2-
naftilazo]-2,5-
dimetoxifenilazo]benz
oat de triamoniu

221354-37-6 432-270-4

1501 Masă de reacţie a: 6-
amino-3-[[2,5-dietoxi-
4-(3-
fosfonofenil)azo]fenil
}azo-4-hidroxi-2-
naftalensulfonat de
triamoniu; 3-({4-[(7-
amino-l-hidroxi-3-
sulf-naftalen-2-il)azo]-

163879-69-4 438-310-7



2,5-
dietoxifenil}azo)benz
oat de diamoniu

1502 N,N' -
Diacetilbenzidină

613-35-4 210-338-2

1503 Ciclohexilamină 108-91-8 203-629-0
1504 Piperazină 110-85-0 203-808-3
1505 Hidroxilamină 7803-49-8 232-259-2
1506 Clorură de

hidroxilamoniu;
clorhidrat de
hidroxilamină [1]
Sulfat de
bis(hidroxilamoniu);
Sulfat de
hidroxilammină (2:1)
[2]

01.11.5470 [1] 10039-
54-0 [2]

226-798-2 [1] 233-
118-8 [2]

1507 Metil-fenilen diamină;
diaminotoluen

- -

1508 Mepanipirim; 4-Metil-
N-fenil-6-(l -propinil)-
2-pirimidinamină

110235-47-7 600-951-7

1509 Hidrogensulfat de
hidroxilamoniu; sulfat
de hidroxilamină (1:1)
[1] Fosfat de
hidroxilamină [2]
Dihidrogenfosfat de
hidroxilamină [3] 4-
Metilbenzensulfonat
de hidroxilamină [4]

10046-00-1 [1] 20845-
01-6 [2] 19098-16-9
[3] 53933-48-5 [4]

233-154-4 [1] 244-
077-0 [2] 242-818-2
[3] 258-872-5 [4]

1510 Clorură de (3-clor-2-
hidroxipropil)
trimetilamoniu

3327-22-8 222-048-3

1511 Bifenil-3,3',4,4'-
tetrailtetraamină;
diaminobenzidină

91-95-2 202-110-6

1512 Clorhidrat de
piperazină [1]
Piperazină diclorhidrat
[2] Piperazină fosfat

6094-40-2 [1] 142-64-
3 [2] 1951-97-9 [3]

228-042-7 [1] 205-
551-2 [2] 217-775-8
[3]



[3]
1513 3-(Piperazin-l-il)-

benzo[d]izotiazol
clorhidrat

87691-88-1 421-310-6

1514 Clorhidrat de 2-
etilfenilhidrazină

19398-06-2 421-460-2

1515 Clorură de (2-
cloretil)(3-
hidroxipropil)amoniu

40722-80-3 429-740-6

1516 4-[(3-Clorfenil)(1 H-
imidazol-1 -il)metil] -
1,2-benzendiamină
diclorhidrat

159939-85-2 425-030-5

1517 Clorură de clor-N,N-
dimetilformiminiu

3724-43-4 425-970-6

1518 7-Metoxi-6-(3-
morfolin-4-il-
propoxi)-3H-
quinazolin-4-onă

199327-61-2 429-400-7

1519 Produse de reacţie ale
diizopropanolaminei
cu formaldehida (1:4)

220444-73-5 432-440-8

1520 3-Clor-4-(3-
fluorbenziloxi)anilină

202197-26-0 445-590-4

1521 Bromură de etidiu;
bromură de 3,8-
diamino-l-etil-6-
fenilfenantridiniu

1239-45-8 214-984-6

1522 (R,S)-2-Amino-3,3-
dimetilbutan amidă

144177-62-8 447-860-7

1523 3-Amino-9-etil
carbazol; 9-
etilcarbazol-3-ilamină

132-32-1 205-057-7

1524 Iodură de (6R-trans)-l-
[(7-amonio-2-
carboxilato-8-oxo-5-
tia-l-azabiciclo-
[4.2.0]oct-2-en-3-
il)metil)piridiniu

100988-63-4 423-260-0

1525 Forclorfenuron (ISO); 68157-60-8 614-346-0



l-(2-clor-4-piridil)-3-
feniluree

1526 Tetrahidro-l,3-dimetil-
lH-pirimidin-2-onă;
dimetil propilenuree

7226-23-5 230-625-6

1527 Chinolină 91-22-5 202-051-6
1528 Ketoconazol; l-[4-[4-

[[(2SR,4RS)-2-(2,4-
diclorfenil)-2-
(imidazol-14lmetil)-
l,3-dioxolan-4-
il]metoxi]fenil]piperaz
in-l- il]etanonă

65277-42-1 265-667-4

1529 Metconazol (ISO);
(lRS,5RS;lRS,5SR)-5-
(4-clorbenzil)-2,2-
dimetil-l-(lH-l,2,4-
triazol-l-
ilmetil)ciclopentanol

125116-23-6 603-031-3

1530 l-Metil-3-
morfolinocarbonil-4-
[3-(l-metil-3-
morfolinocarbonil-5-
oxo-2-pirazolin-4-
iliden)-l-
propenil]pirazol-5-olat
de potasiu

183196-57-8 418-260-2

1531 N,N',N' -Tris(2-metil-
2,3-epoxipropil)-
perhidro-2,4,6-oxo-l,
3,5-triazină

26157-73-3 435-010-8

1532 Trimetilpropan tri(3-
aziridinilpropanoat);
(TAZ)

52234-82-9 257-765-0

1533 Diizocianat de 4,4'-
metilendifenil;
difenilmetan-4,4'-
diizocianat [1]
Diizocianat de 2,2'-
metilendifenil;
difenilmetan-2,2'-
diizocianat [2]

101-68-8 [1]
02.05.2536 [2] 5873-
54-1 [3] 26447-40-5
[4]

202-966-0 [1] 219-
799-4 [2] 227-534-9
[3] 247-714-0 [4]



Izocianat de o-(p-
izocianatobenzil)fenil;
difenilmetan-2,4'-
diizocianat [3]
Diizocianat de
metilendifenil [4]

1534 Cinidon etil (ISO);
(Z)-2-Clor-3-[2-clor-
5-(ciclohex-1-enă-1,2-
dicarboximido)fenil]a
crilat de etil

142891-20-1 604-318-6

1535 N-[6,9-Dihidro-9-[[2-
hidroxi-1-
(hidroximetil)etoxi]me
til]-6-oxo-1H-purin-2-
il]acetamidă

84245-12-5 424-550-1

1536 Dimoxistrobin (ISO);
(E)-2-(Metoxiimino)-
N-metil-2-[a-(2,5-
xililoxi)-o-
tolil]acetamidă

149961-52-4 604-712-8

1537 Clorhidrat de N,N-
(dimetilamino)tioaceta
midă

27366-72-9 435-470-1

1538 Masă de reacţie a:
2,2'-[3,3'-Diclor(1,1'-
bifenil)-4,4'-
diil]bis(azo)bis[N-
(2,4-dimetilfenil)]-3-
oxo-butanamidă; 2-
[[3,3'- Diclor-4'-
[[1[[(2,4-
dimetilfenil)amino]car
bonil]-2-
oxopropil]azo][1,1'-
bifenil]-4-il]azo]-N-
(2-metilfenil)-3-oxo-
butana- midă; 2-[[3,3'-
Diclor-4'-[[1[[(2,4-
dimetilfenil)amino]car
bonil]-2-
oxopropil]azo][1,1'-

 434-330-5



bifenil]-4-il]azo]-N-
(2-carboxil- fenil)-3-
oxo-butanamidă

1539 Petrol, cărbune,
gudron şi gaze
naturale şi derivatele
acestora generate prin
distilare şi/sau alte
metode de prelucrare
dacă conţin > = 0,1 %
G/G benzen

85536-20-5
85536-19-2
90641-12-6
90989-38-1
91995-20-9
92062-36-7
91995-61-8
101316-63-6
93821-38-6
90641-02-4
101316-62-5
90641-03-5
65996-79-4
101794-90-5
90640-87-2
84650-03-3
65996-82-9
90641-01-3
65996-87-4
90640-99-6
68391-11-7
92062-33-4
91082-52-9
68937-63-3
92062-28-7
92062-27-6
91082-53-0
91995-31-2
91995-35-6
91995-66-3
122070-79-5
122070-80-8
65996-78-3
94114-52-0
94114-53-1
94114-54-2
94114-56-4
94114-57-5

287-502-5 287-500-4
292-636-2 292-694-9
295-281-1 295-551-9
295-323-9 309-868-8
298-725-2 292-625-2
309-867-2 292-626-8
266-013-0 309-971-8
292-609-5
283-483-2
266-016-7
292-624-7
266-021-4
292-622-6
269-929-9
295-548-2
293-766-2
273-077-3
295-543-5
295-541-4
293-767-8
295-292-1
295-295-8
295-329-1
310-170-0
310-171-6
266-012-5
302-688-0
302-689-6
302-690-1
302-692-2
302-693-8
292-635-7
232-349-1
232-443-2
232-453-7
265-041-0
265-042-6
265-046-8



90641-11-5
8006-61-9
8030-30-6
8032-32-4
64741-41-9
64741-42-0
64741-46-4
64742-89-8
68410-05-9
68514-15-8
68606-11-1
68783-12-0
68921-08-4
101631-20-3
64741-64-6
64741-65-7
64741-66-8
64741-70-4
64741-84-0
64741-92-0
68410-71-9
68425-35-4
68527-27-5
91995-53-8
92045-49-3
92045-55-1
92045-58-4
92045-64-2
101316-67-0
64741-54-4
64741-55-5
68476-46-0
68783-09-5
91995-50-5
92045-50-6
92045-59-5
92128-94-4
101794-97-2
101896-28-0
64741-63-5
64741-68-0

265-192-2
270-077-5
271-025-4
271-727-0
272-186-3
272-931-2
309-945-6
265-066-7
265-067-2
265-068-8
265-073-5
265-086-6
265-095-5
270-088-5
270-349-3
271-267-0
295-315-5
295-430-0
295-436-3
295-440-5
295-446-8
309-871-4
265-055-7
265-056-2
270-686-6
272-185-8
295-311-3
295-431-6
295-441-0
295-794-0
309-974-4
309-987-5
265-065-1
265-070-9
270-660-4
270-687-1
270-794-3
270-993-5
271-008-1
271-058-4
272-895-8



68475-79-6
68476-47-1
68478-15-9
68513-03-1
68513-63-3
68514-79-4
68919-37-9
68955-35-1
85116-58-1
91995-18-5
93571-75-6
93572-29-3
93572-35-1
93572-36-2
64741-74-8
64741-83-9
67891-79-6
67891-80-9
68425-29-6
68475-70-7
68603-00-9
68603-01-0
68603-03-2
68955-29-3
92045-65-3
64742-48-9
64742-49-0
64742-73-0
68410-96-8
68410-97-9
68410-98-0
68512-78-7
85116-60-5
85116-61-6
92045-51-7
92045-52-8
92045-57-3
92045-61-9
92062-15-2
93165-55-0
93763-33-8

273-271-8
285-509-8
295-279-0
297-401-8
297-458-9
297-465-7
297-466-2
265-075-6
265-085-0
267-563-4
267-565-5
270-344-6
270-658-3
271-631-9
271-632-4
271-634-5
273-266-0
295-447-3
265-150-3
265-151-9
265-178-6
270-092-7
270-093-2
270-094-8
270-988-8
285-511-9
285-512-4
295-432-1
295-433-7
295-438-4
295-443-1
295-529-9
296-942-7
297-852-0
297-853-6
265-047-3
265-048-9
265-071-4
265-079-8
265-089-2
265-115-2



93763-34-9
64741-47-5
64741-48-6
64741-69-1
64741-78-2
64741-87-3
64742-15-0
64742-22-9
64742-23-0
64742-66-1
64742-83-2
64742-95-6
68131-49-7
68477-34-9
68477-50-9
68477-53-2
68477-55-4
68477-61-2
68477-89-4
68478-12-6
68478-16-0
68513-02-0
68516-20-1
68527-21-9
68527-22-0
68527-23-1
68527-26-4
68603-08-7
68606-10-0
68783-66-4
68919-39-1
68921-09-5
85116-59-2
86290-81-5
90989-42-7
91995-38-9
91995-41-4
91995-68-5
92045-53-9
92045-60-8
92045-62-0

265-122-0
265-123-6
265-170-2
265-187-5
265-199-0
268-618-5
270-725-7
270-735-1
270-736-7
270-738-8
270-741-4
270-771-8
270-791-7
270-795-9
270-991-4
271-138-9
271-262-3
271-263-9
271-264-4
271-266-5
271-635-0
271-726-5
272-206-0
272-896-3
272-932-8
285-510-3
289-220-8
292-698-0
295-298-4
295-302-4
295-331-2
295-434-2
295-442-6
295-444-7
295-445-2
296-028-8
296-903-4
302-639-3
305-750-5
308-261-5
308-713-1



92045-63-1
92201-97-3
93165-19-6
94114-03-1
95009-23-7
97926-43-7
98219-46-6
98219-47-7
101316-56-7
101316-66-9
101316-76-1
101795-01-1
102110-14-5
68476-50-6
68476-55-1
90989-39-2

308-714-7
309-862-5
309-870-9
309-879-8
309-976-5
310-012-0
270-690-8
270-695-5
292-695-4

1540 Petrol, cărbune,
gudron şi gaze
naturale şi derivatele
acestora generate prin
distilare şi/sau alte
metode de prelucrare
dacă conţin > = 0,005
% G/G benzo[a]piren

90640-85-0 92061-93-
3 90640-84-9 61789-
28-4 70321-79-8
122384-77-4 70321-
80-1

292-606-9 295-506-3
292-605-3 263-047-8
274-565-9 310-189-4
274-566-4

1541 Petrol, cărbune,
gudron şi gaze
naturale şi derivatele
acestora generate prin
distilare şi/sau alte
metode de prelucrare
dacă conţin > = 0,1 %
G/G benzen sau dacă
conţin > = 0,005 %
G/G benzo[a]piren

85029-51-2 84650-04-
4 84989-09-3 91995-
49-2
121620-47-1
121620-48-2
90640-90-7
90641-04-6
101896-27-9
101794-91-6
91995-48-1
90641-05-7
84989-12-8
121620-46-0
90640-81-6
90640-82-7
92061-92-2
91995-15-2

285-076-5
283-484-8
284-898-1 295-310-8
310-166-9
310-167-4
292-612-1
292-627-3
309-985-4
309-972-3
295-309-2
292-628-9
284-901-6
310-165-3
292-603-2
292-604-8
295-505-8
295-275-9



91995-16-3
91995-17-4
101316-87-4
122384-78-5
84988-93-2
90640-88-3
65996-83-0
90640-89-4
90641-06-8
65996-85-2
101316-86-3
92062-22-1
96690-55-0
84989-04-8
84989-05-9
84989-06-0
84989-03-7
84989-07-1
68477-23-6
68555-24-8
91079-47-9
92062-26-5
94114-29-1
90641-00-2
68513-87-1
70321-67-4
92062-29-8
100801-63-6
100801-65-8
100801-66-9
73665-18-6
68815-21-4
65996-86-3
65996-84-1

295-276-4
295-278-5
309-889-2
310-191-5
284-881-9
292-610-0
266-017-2
292-611-6
292-629-4
266-019-3
309-888-7
295-536-7
306-251-5
284-892-9
284-893-4
284-895-5
284-891-3
284-896-0
270-713-1
271-418-0
293-435-2
295-540-9
302-662-9
292-623-1
271-020-7
274-560-1
295-544-0
309-745-9
309-748-5
309-749-0
277-567-8
272-361-4
266-020-9
266-018-8

1542 Petrol, cărbune,
gudron şi gaze
naturale şi derivatele
acestora generate prin
distilare şi/sau alte
metode de prelucrare
dacă conţin > = 0,1 %

68607-11-4 68783-06-
2 68814-67-5 68814-
90-4 68911-58-0
68911-59-1 68919-01-
7
68919-02-8
68919-03-9

271-750-6
272-182-1 272-338-9
272-343-6 272-775-5
272-776-0 272-873-8
272-874-3
272-875-9
272-876-4



G/G 1,3-butadienă 68919-04-0
68919-07-3
68919-08-4
68919-11-9
68919-12-0
68952-79-4
68952-80-7
68955-33-9
68989-88-8
92045-15-3
92045-16-4
92045-17-5
92045-18-6
92045-19-7
92045-20-0
68131-75-9
68307-98-2
68307-99-3
68308-00-9
68308-01-0
68308-10-1
68308-03-2
68308-04-3
68308-05-4
68308-06-5
68308-07-6
68308-09-8
68308-11-2
68308-12-3 68409-99-
4 68475-57-0 68475-
58-1 68475-59-2
68475-60-5
68476-26-6 68476-29-
9 68476-40-4 68476-
42-6 68476-49-3
68476-85-7
68476-86-8
68477-33-8 68477-35-
0 68477-69-0 68477-
70-3 68477-71-4
68477-72-5 68308-08-

272-880-6
272-881-1
272-884-8
272-885-3
273-173-5
273-174-0
273-269-7
273-563-5
295-397-2
295-398-8
295-399-3
295-400-7
295-401-2
295-402-8
268-629-5
269-617-2
269-618-8
269-619-3
269-620-9
269-630-3
269-623-5
269-624-0
269-625-6
269-626-1
269-627-7
269-629-8
269-631-9
269-632-4
270-071-2 270-651-5
270-652-0 270-653-6
270-654-1 270-667-2
270-670-9 270-681-9
270-682-4 270-689-2
270-704-2 270-705-8
270-724-1 270-726-2
270-750-3 270-751-9
270-752-4 270-754-5
269-628-2



7
1543 Fosfat de tris[2-clor-1-

(clormetil)etil]
13674-87-8 237-159-2

1544 Fosfură de indiu 22398-80-7 244-959-5
1545 Fosfat de trixilil 25155-23-1 246-677-8
1546 hexabromciclododeca

n [1] 1,2,5,6,9,10-
Hexabromciclododeca
n [2]

25637-99-4 [1] 3194-
55-6 [2]

247-148-4 [1] 221-
695-9 [2]

1547 Tetrahidrofuran 109-99-9 203-726-8
1548 Abamectină

(combinaţie de
avermectină Bla şi
avermectină Blb)
(ISO) [1] Avermectină
Bla [2]

71751-41-2 [1] 65195-
55-3 [2]

615-339-5 [1] 265-
610-3 [2]

1549 Acid 4-tert-
butilbenzoic

98-73-7 202-696-3

1550 Verde leucomalachit;
N,N,N',N' -Tetrametil-
4,4' -
benzilidenedianilină

129-73-7 204-961-9

1551 Fuberidazol (ISO); 2-
(2-Furyl)-lH-
benzimidazol

3878-19-1 223-404-0

1552 Metazaclor (ISO); 2-
Clor-N-(2,6-
dimetilfenil)-N-(lH-
pirazol-l-
ilmetil)acetamidă

67129-08-2 266-583-0

1553 Peroxid de di-tert-butil 110-05-4 203-733-6
1554 Triclormetilstanan 993-16-8 213-608-8
1555 10-Etil-4-[2-[(2-

etilhexil)oxi]-2-
oxoetil]tio]-4-methil-
7-oxo-8-oxa-3,5-ditia-
4-stanattradecanoat de
2-etilhexil

57583-34-3 260-828-5

1556 10-Etil-4,4-dioctil-7-
oxo-8-oxa-3,5-ditia-4-

15571-58-1 239-622-4



stanattradecanoat de
2-etilhexil

1557 Sulcotrionă (ISO); 2-
[2-cloro-4-
(metilsulfonil)benzoil]
ciclohexan-l,3-dionă

99105-77-8 619-394-6

1558 Bifentrin (ISO); (2-
Metilbifenil-3-
il)metiyl re!-(lR,3R)-
3-[(lZ)-2-clor-3,3,3-
trifluorprop-l-en-l-il]-
2,2-dimetilciclopro-
panecarboxilat

82657-04-3 617-373-6

1559 Ftalat de dihexil 84-75-3 201-559-5
1560 Pentadecafluoroctanoa

t de amoniu
3825-26-1 223-320-4

1561 Acid perfluoroctanoic 335-67-1 206-397-9
1562 N-Etil-2-pirolidonă; 1

-etilpirolidin-2-onă
2687-91-4 220-250-6

1563 Proquinazid (ISO); 6-
Iod-2-propoxi-3-
propilquinazolin-
4(3H)-onă

189278-12-4 606-168-7

1564 Arseniură de galiu 1303-00-0 215-114-8
1565 Acetat de vinii 108-05-4 203-545-4
1566 Aclonifen (ISO); 2-

cloro-6-nitro-3-
fenoxianilină

74070-46-5 277-704-1

1567 2-Etilhexil 10-etil-4,4-
dimetil-7-oxo-8-oxa-
3,5-ditia-4-
stannatetradecanoat

57583-35-4 260-829-0

1568 Diclorură de
dimetilstaniu

753-73-1 212-039-2

1569 4-Vinilciclohexenă 100-40-3 202-848-9
1570 Tralkoxidim (ISO); 2-

(N-
etoxipropanimidoil)-3-
hidroxi-5-
mesitilciclohex-2-en-l-

87820-88-0 618-075-9



onă
1571 Cicloxidim (ISO); 2-

(N-etoxibutanimidoil)-
3-hidroxi-5-
(tetrahidro-2H-
tiopiran-3-il)ciclohex-
2-en-l-onă

101205-02-1 405-230-9

1572 Fluazinam (ISO); 3-
Clor-N-[3-clor-2,6-
dinitro-4-
(trifluormeti)fenil]-5-
(trifluormetil)piridin-
2-amină

79622-59-6 616-712-5

1573 Penconazol (ISO); l-
[2-(2,4-
Diclorfenil)pentil]-lH-
l,2,4-triazol

66246-88-6 266-275-6

1574 Fenoxicarb (ISO); etil
[2-(4-
fenoxifenoxi)etil]carb
amat

72490-01-8 276-696-7

1575 Stiren 100-42-5 202-851-5
1576 Tetrahidro-2-

furilmetanol; alcool
tetrahidrofurfurilic

97-99-4 202-625-6

1577 Formaldehidă 50-00-0 200-001-8
1578 Paraformaldehidă 30525-89-4 608-494-5
1579 Metandiol;

metilenglicol
463-57-0 207-339-5

1580 Cimoxanil (ISO); 2-
Cian-N-
[(etilamino)carbonil]-
2-
(metoxiimino)acetami
dă

57966-95-7 261-043-0

1581 Compuşi de
tributilstaniu

- -

1582 Tembotrionă (ISO); 2-
{2-cloro-4-
(metilsulfonil)-3-
[(2,2,2-

335104-84-2 608-879-8



trifluoroetoxi)metil]be
nzoil}ciclohexan-l,3-
dionă

1583 Acid 1,2-
benzendicarboxilic,
dihexil ester, ramificat
şi liniar

68515-50-4 271-093-5

1584 Spirotetramat (ISO);
(5s,8s)-3-(2,5-
dimetilfenil)-8-
metoxi-2-oxo-l-
azaspiro[4,5]dec-3-en-
4-il etil carbonat

203313-25-1 606-523-6

1585 Dodemorf acetat;
acetat de 4-
ciclododecil-2,6-
dimetilmorfolin-4-ium

31717-87-0 250-778-2

1586 Triflusulfuron-metil;
metil 2-({[4-
(dimetilamino)-6-
(2,2,2- trifluoroetoxi)-
1,3,5-triazin-2-
il]carbamoil}sulfamoil
)-3- me- tilbenzoat

126535-15-7 603-146-9

1587 Imazalil (ISO); 1-[2-
(Aliloxi)-2-(2,4-
diclorfenil)etil]-1H-
imidazol

35554-44-0 252-615-0

1588 Dodemorf (ISO); 4-
ciclododecil-2,6-
dimetilmorfolin

1593-77-7 216-474-9

1589 Imidazol 288-32-4 206-019-2
1590 Lenacil (ISO); 3-

ciclohexil-6,7-dihidro-
1H-
ciclopenta[d]pirimidin
-2,4(3H,5H)-dionă

01.08.2164 218-499-0

1591 Metosulam (ISO); N-
(2,6-diclor-3-
metilfenil)-5,7-
dimetoxi[1,2,4]triazol[

139528-85-1 604-145-6



1,5-fl]pirimidin-2-
sulfonamidă

1592 2-Metil-1-(4-
metiltiofenil)-2-
morfolin-propan 1-onă

71868-10-5 400-600-6

1593 Metacrilat de 2,3-
epoxipropil; metacrilat
de glicidil

106-91-2 203-441-9

1594 Spiroxamină (ISO); 8-
tert-butil-1,4-
dioxaspirol[4.5]decan-
2-
ilmetil(etil)(propil)ami
nă

118134-30-8 601-505-4

1595 Cianamidă;
carbanonitril

420-04-2 206-992-3

1596 Ciproconazol (ISO);
(2RS,3RS;2RS,3SR)-
2-(4-clorfenil)-3-
ciclopropil-1-(1H-
1,2,4-triazol-1-
il)butan-2-ol

94361-06-5 619-020-1

1597 Zeolit de argint şi zinc 130328-20-0 603-404-0
1598 Carbonat de cadmiu 513-78-0 208-168-9
1599 Hidroxid de cadmiu;

dihidroxid de cadmiu
21041-95-2 244-168-5

1600 Nitrat de cadmiu;
dinitrat de cadmiu

10325-94-7 233-710-6

1601 Dilaurat de
dibutilstaniu;
dibutil[bis(dodecanoil
oxi)] stanan

77-58-7 201-039-8

1602 Clorofen; clorofen; 2-
benzil-4-clorfenol

120-32-1 204-385-8

1603 Antrachinonă 84-65-1 201-549-0
1604 Acid

nonadecafluordecanoi
c [1]
Nonadecafluordecano
at de amoniu [2]

335-76-2 [1] 3108-42-
7 [2] 3830-45-3 [3]

206-400-3[l] 221-470-
5 [2] [3]



Nonadecafluorodecan
oat de sodiu [3]

1605 N,N'-
Metilendimorfolină;
N,N'-
Metilenbismorfolină;
[formaldehidă
eliberată din N,N'-
metilenbismorfolină];
[MBM]
în cazul în care
concentraţia teoretică
maximă de
formaldehidă care
poate fi eliberată,
indiferent de sursă, din
amestec astfel cum
este introdus pe piaţă
este > = 0,1 % G/G

5625-90-1 227-062-3

1606 Produşi de reacţie ai
paraformaldehidei cu
2-hidroxipropilamina
(3:2); [formaldehidă
eliberată din 3,3'-
metilenbis[5-
metiloxazolidină];
[formaldehidă
eliberată din
oxazolidin]; MBM]
în cazul în care
concentraţia teoretică
maximă de
formaldehidă care
poate fi eliberată,
indiferent de sursă, din
amestec astfel cum
este introdus pe piaţă
este > = 0,1 % G/G

  

1607 Produşi de reacţie ai
paraformaldehidei cu
2-hidroxipropilamina
(1:1)]; [formaldehidă
eliberată din a, a,a-

  



eliberată din a, a,a-
trimetil- 1,3,5 -
triazină-1,3,5
(2H,4H,6H)-trietanol];
[HPT]
în cazul în care
concentraţia teoretică
maximă de
formaldehidă care
poate fi eliberată,
indiferent de sursă, din
amestec astfel cum
este introdus pe piaţă
este > = 0,1 % G/G

1608 Metilhidrazină 60-34-4 200-471-4
1609 Triadimenol (ISO)

(lRS,2RS;lRS,2SR)-l-
(4-Clorfenoxi)-3,3-
dimetil-l-(lH-l,2,4-
triazol-l-il)butan-2-ol;
a-terţ-butil- - (4-
clorfenoxi)-1H-1,2,4-
triazol-1 -etanol

55219-65-3 259-537-6

1610 Tiacloprid (ISO); (Z)-
3-(6-Clor-3-piridil-
metil)-l-3-tiazolidin-2-
ilidencianamidă;
{(2Z)-3-[(6-
Clorpiridin-3-
il)metil]-l,3-
tiazolidin-2-
iliden}cianamidă

111988-49-9 601-147-9

1611 Carbetamidă (ISO);
(R)-l-(etilcarbamoil)
etil-carbanilat; (2R)-l-
(etilamin) -l-oxopro-
pan-2-il-fenilcarbamat

16118-49-3 240-286-6

"

b)rubrica 395 se înlocuieşte cu următorul text:



Nr. crt. Identificarea substanţei
Denumirea
chimică/INN

Numărul CAS Numărul CE

"395 Hidroxi-8-chinolină şi
sulfatul ei

148-24-2 134-31-6 205-711-1 205-137-1

"

(2)Anexa III se modifică după cum urmează:
a)rubricile 1a, 1b, 7, 13 şi 51 se elimină;

b)rubrica 12 se înlocuieşte cu următorul text:

Nr. crt. Identificarea substanţei Restricţii Formular
ea
condiţiilo
r de
utilizare
şi a
avertisme
ntelor

Denumir
ea
chimică/I
NN

Denumir
ea
comună
din
glosarul
ingredien
telor

Numărul
CAS

Numărul
CE

Tipul de
produs,
părţile
corpului

Concentr
aţia
maximă
în
preparatu
l gata de
utilizare

Altele

a b c d e f g h i
"12 Peroxid

de
hidrogen
şi alţi
compuşi
sau
amestecu
ri care
elibereaz
ă peroxid
de
hidrogen,
inclusiv
peroxid
de
carbamid
ă şi
peroxid
de zinc,
cu

Hydroge
n
peroxide

772284-1 231765-0 (a)
Produse
pentru
păr
(b)
Produse
pentru
piele
(c)
Produse
pentru
întărirea
unghiilor
(d)
Produse
pentru
cavitatea
orală,
inclusiv
apă de

(a) 12 %
din H2O2

(40
volume),
prezente
sau
eliberate
(b) 4 %
din H2O2,
prezente
sau
eliberate
(c) 2 %
din H2O2,
prezente
sau
eliberate
(d) < =
0,1 % din
H2O2,

(e) A se
vinde
numai
medicilor
stomatolo
gi. Pentru
fiecare
ciclu de
utilizare,
prima
utilizare
se
efectueaz
ă de către
medicii
stomatolo
gi,
conform
definiţiei
din

(a) (f) A
se purta
mănuşi
adecvate
(a) (b) (c)
(e)
Conţine
peroxid
de
hidrogen
A se
evita
contactul
cu ochii
A se clăti
imediat
ochii
dacă intră
în contact
cu



excepţia
următoar
elor
substanţe
din anexa
II:
- Nr.
1397,
1398,
1399

gură,
pastă de
dinţi şi
produse
pentru
albirea
dinţilor
(e)
Produse
pentru
albirea
dinţilor
(f)
Produse
destinate
genelor

prezente
sau
eliberate
(e) > 0,1
% < = 6
% din
H2O2,
prezente
sau
eliberate
(f) 2 %
din H2O2,
prezente
sau
eliberate

Directiva
2005/36/
CE a
Parlamen
tului
European
şi a
Consiliul
ui (*) sau
sub
supraveg
herea lor
directă în
cazul în
care se
asigură
un nivel
de
siguranţă
echivalen
t.
Ulterior,
se
furnizeaz
ă
consumat
orului
pentru
terminare
a ciclului
de
utilizare.
A nu se
utiliza în
cazul
persoanel
or cu
vârste
sub 18
ani.
(f)
Numai
pentru uz

produsul.
(e)
Concentr
aţie de
H2O2,
prezente
sau
eliberate
indicate
în
procent.
A nu se
utiliza în
cazul
persoanel
or cu
vârste
sub 18
ani.
A se
vinde
numai
medicilor
stomatolo
gi. Pentru
fiecare
ciclu de
utilizare,
prima
utilizare
se
efectueaz
ă numai
de către
medicii
stomatolo
gi sau
sub
supraveg
herea
directă a
acestora,
în cazul



profesion
al

în care se
asigură
un nivel
de
siguranţă
echivalen
t.
Ulterior,
se
furnizeaz
ă
consumat
orului
pentru
terminare
a ciclului
de
utilizare.
(f) Pe
etichetă
se
tipăreşte:
"Numai
pentru uz
profesion
al.
A se
evita
contactul
cu ochii.
A se clăti
imediat
ochii
dacă intră
în contact
cu
produsul.
Conţine
peroxid
de
hidrogen

(*) Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005
privind recunoaşterea calificărilor profesionale (JO L 255, 30.9.2005, p. 22).";



"

c)se adaugă următoarele rubrici:

Nr. crt. Identificarea substanţei Restricţii Formular
ea
condiţiilo
r de
utilizare
şi a
avertisme
ntelor

Denumir
ea
chimică/
DCI

Denumir
ea
comună
din
glosarul
ingredien
telor

Numărul
CAS

Numărul
CE

Tipul de
produs,
părţile
corpului

Concentr
aţia
maximă
în
preparatu
l gata de
utilizare

Altele  

a b c d e f g h i
"311 Oxid de

difenil
(2,4,6-
trimetilbe
nzoil)
fosfină

Trimethy
lbenzoyld
iphenylp
hosphine
oxide

7598060-
8

278-355-
8

Sisteme
de unghii
artificiale

5,0 % Uz
profesion
al

Numai
pentru uz
profesion
al.
A se
evita
contactul
cu pielea.
A se citi
cu atenţie
instrucţiu
nile de
utilizare.

312 2-
Furaldehi
dă

Furfural 98-01-1 202-627-
7

 0,001 %   

"

(3)Anexa V se modifică după cum urmează:

a)în preambul, punctul 2 se înlocuieşte cu următorul text:



"2. Toate produsele finite care conţin substanţe din prezenta anexă şi care eliberează
formaldehidă trebuie etichetate cu avertismentul «conţine formaldehidă» în cazul în ca
concentraţia de formaldehidă din produsul finit depăşeşte 0,05 %"

b)rubricile 5, 31, 40 şi 41 se elimină;

c)rubrica 28 se înlocuieşte cu următorul text:

Nr. crt. Identificarea substanţei Condiţii Formular
ea
condiţiilo
r de
utilizare
şi a
avertisme
ntelor

Denumir
ea
chimică/I
NN

Denumir
ea
comună
din
glosarul
ingredien
telor

Numărul
CAS

Numărul
CE

Tipul de
produs,
părţile
corpului

Concentr
aţia
maximă
în
preparatu
l gata de
utilizare

Altele  

a b c d e f g h i
"28 Clorhidra

t de
polihexa
metilen
biguanidă

Polyamin
opropyl
biguanide

32289-
58-0,
27083-
27-8,
28757-
47-3,
133029-
32-0

608-723-
9 608-
042-7

 0,1 % A nu se
utiliza în
aplicaţii
care ar
putea
conduce
la
expunere
a
plămânil
or
utilizatori
lor finali
prin
inhalare"
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