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KOMISSION DIREKTIIVI 2005/9/EY,
annettu 28 päivänä tammikuuta 2005,
kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen VII
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976
annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1) ja erityisesti sen 8
artiklan 2 kohdan,
on kuullut kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden
tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

Direktiivin 76/768/ETY liitteessä VII olevassa 1 osassa
vahvistetaan luettelo UV-suotimista, joita kosmeettiset
valmisteet saavat sisältää.
Kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomitea on katsonut, että
bentsoehapon 2-[4-(dietyyliamino)-2-hydroksibentsoyylia]-heksyyliesteriä on turvallista käyttää aurinkosuojavalmisteissa yksinään tai yhdessä muiden UV-säteilyä absorvoivien aineiden kanssa, kun sen osuus on enintään 10
prosenttia. Sen vuoksi bentsoehapon 2-[4-(dietyyliamino)-2-hydroksibentsoyyli]-heksyyliesteri olisi sisällytettävä direktiivin 76/768/ETY liitteessä VII olevaan 1
osaan viitenumerolla 28.

(3)

Sen vuoksi olisi muutettava direktiiviä 76/768/ETY.

(4)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 28 päivänä heinäkuuta 2005. Niiden on
toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle viipymättä
sekä kyseisiä säännöksiä ja tätä direktiiviä koskeva vastaavuustaulukko.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa
lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 28 päivänä tammikuuta 2005.

1 artikla

Komission puolesta

Muutetaan direktiivin 76/768/ETY liite VII tämän direktiivin
liitteen mukaisesti.

Günter VERHEUGEN

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169, direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2004/93/EY (EUVL
L 300, 25.9.2004, s. 13).

Varapuheenjohtaja

FI

29.1.2005

Euroopan unionin virallinen lehti

L 27/47

LIITE
Lisätään direktiivin 76/768/ETY liitteessä VII olevaan 1 osaan viitenumero 28 seuraavasti:

Viitenumero

Aine

Suurin sallittu pitoisuus

Muut rajoitukset ja
vaatimukset

Käytön edellytykset ja
varoitukset, jotka on
painettava pakkausmerkintöihin

a

b

c

d

e

”28

Bentsoehapon 2-[4-(dietyyliamino)-2-hydroksibentsoyyli]heksyyliesteri

10 prosenttia aurinkosuojavalmisteissa”

(INCI-nimi: Diethylamino
Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate;
CAS-numero 302776-68-7)

