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KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/9/EB
2005 m. sausio 28 d.
iš dalies keičianti Tarybos direktyvą Nr. 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius,
siekiant suderinti VII priedą su technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą
76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,
pasikonsultavusi su Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne
maisto produktų moksliniu komitetu,
kadangi:
(1)

Direktyvos 76/768/EB VII priedo 1 dalyje pateikiamas
UV filtrų, kurių gali būti kosmetikos gaminiuose, sąrašas.

(2)

Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne maisto
produktų mokslinis komiteto nuomone nuo saulės
poveikio
apsaugančiuose
gaminiuose
naudojama
benzoinė rūgštis, 2-[4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoilo]-,
heksilesteris, viena arba derinyje su kitomis UV spindulius
sugeriančiomis medžiagomis, yra nekenksminga, jeigu
neviršija 10 %. Todėl benzoinę rūgštį, 2-[4-(dietilamino)2-hidroksibenzoilo]-, heksilesterį reikėtų įtraukti į Direktyvos 76/768/EEB VII priedo 1 dalį 28 eilės numeriu.

(3)

(4)

Todėl Direktyva 76/768/EEB turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeista.

2 straipsnis
1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus,
kurie, įsigalioję iki 2005 m. liepos 28 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei
tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.

3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,
Priimta Briuselyje, 2005 m. sausio 28 d.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Komisijos vardu

Direktyvos 76/768/EEB VII priedas iš dalies keičiamas pagal šios
direktyvos priedą.

Pirmininko pavaduotojas

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos direktyva 2004/93/EB (OL L 300, 2004 9 25,
p. 13).

Günter VERHEUGEN

LT

2005 1 29

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 27/47

PRIEDAS
Direktyvos 76/768/EEB VII priedo 1 dalis papildoma 28 eilės numeriu:

Eilės Nr.

Medžiagos

Didžiausia leistina
koncentracija

Kiti apribojimai ir
reikalavimai

Naudojimo sąlygos ir
įspėjimai, kurie turi būti
atspausdinti etiketėje

a

b

c

d

e

„28

Benzoinė rūgštis, 2-[4-(dietilamino)-2-hidroksibenzoilo]-,
heksilesteris
(INCI pavadinimas: Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl
Benzoate;
CAS Nr. 302776-68-7)

10 % nuo saulės
poveikio apsaugančiuose gaminiuose“

