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KOMISJONI DIREKTIIV 2005/9/EÜ,
28. jaanuar 2005,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta nimetatud direktiivi
VII lisa kohandamiseks tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 2

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi
76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 8
lõiget 2,
olles konsulteerinud kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud
toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomiteega,
ning arvestades järgmist:
(1)

Direktiivi 76/768/EMÜ VII lisa 1. osaga on kehtestatud
UV-filtrite loetelu, mida kosmeetikatooted võivad sisaldada.

(2)

Kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomitee arvates on bensoehappe, 2-[4-(dietüülamino)-2-hüdroksübensoüül]-, heksüülestri kasutamine päikesekaitsetoodetes kuni 10 %
ulatuses kas eraldi või kombineerituna teiste UV-kiirgust
absorbeerivate ainetega ohutu. Sellest tulenevalt bensoehappe, 2-[4-(dietüülamino)-2-hüdroksübensoüül]-, heksüülester tuleks lisada direktiivi 76/768/EMÜ VII lisa 1.
osasse viitenumbriga 28.

(3)

Seetõttu tuleks vastavalt muuta direktiivi 76/768/EMÜ.

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 76/768/EMÜ VII lisa muudetakse vastavalt käesoleva
direktiivi lisale.

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud
komisjoni direktiiviga 2004/93/EÜ (ELT L 300, 25.9.2004, lk 13).

1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 28. juuliks 2005. Nad edastavad
kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja käesoleva
direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral
nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi
näevad ette liikmesriigid.

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. jaanuar 2005
Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN
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LISA
Direktiivi 76/768/EMÜ VII lisa 1. osasse lisatakse viitenumber 28:

Viitenumber

Ained

Sisalduse piirmäär

Muud piirangud ja
nõuded

Märgistusele trükitavad
kasutustingimused ja
hoiatused

a

b

c

d

e

“28

Bensoehappe, 2-[4-(dietüülamino)-2-hüdroksübensoüül]-,
heksüülester
(INCI-nimetus: Diethylamino
Hydroxybenzoyl Hexyl
Benzoate;
CAS nr 302776-68-7)

10 % päikesekaitsetoodetes”

