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KOMISJONI DIREKTIIV 2005/42/EÜ,
20. juuni 2005,
millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, et kohandada
selle II, IV ja VI lisa tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)

vates kosmeetikatoodetes, välja arvatud suuhooldusvahendid. Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ VI lisa
1. osas viitenumbri 53 all olevat kannet vastavalt muuta.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
(4)

SCCNFP leiab, et metüülisotiasolinoon ei ohusta tarbijate
tervist, kui seda kasutatakse valmis kosmeetikatoodetes
säilitusainena kontsentratsiooniga kuni 0,01 %. Seepärast
tuleks metüülisotiasolinoon lisada viitenumbriga 57
direktiivi 76/768/EMÜ VI lisa 1. osasse.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
kosmeetikatoodete alalise komitee arvamusega,

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 (SCCNFP),

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Pärast lõhna-soojumika (Saussurea lappa Clarke) juureõli,
7-etoksü-4-metüülkumariini, heksahüdrokumariini ja
peruu palsami (Myroxylon pereirae) kokkupuutel nahaga
avalduvate toksiliste omaduste hindamist leiab kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomitee (SCCNFP), et neid aineid ei
tohiks kasutada kosmeetikatoodete lõhnaingredientidena.
Seepärast tuleks need lisada direktiivi 76/768/EMÜ II
lisasse.

Asovärvid CI 12150, CI 20170 ja CI 27290 on kantud
direktiivi 76/768/EMÜ IV lisa 1. osas esitatud loetellu
värvainetena, mida lubatakse kasutada kosmeetikatoodetes. Nende värvainete ohutus on kahtluse alla seatud
põhjusel, et need võivad ainevahetuse käigus põhjustada
kantserogeenseid amiine. SCCNFP on kättesaadava teabe
põhjal arvamusel, et värvainete CI 12150, CI 20170 ja
CI 27290 kasutamine ohustab tarbija tervist, kuna need
võivad vabastada ühe või enam kantserogeenset
aromaatset amiini. Seepärast tuleks need värvained direktiivi 76/768/EMÜ IV lisa 1. osast välja jätta.

Bensetooniumkloriid on lisatud direktiivi 76/768/EMÜ VI
lisa 1. osasse viitenumbriga 53 kui säilitusaine, mida
mahaloputatavates kosmeetikatoodetes võib kasutada
kontsentratsiooniga kuni 0,1 %. SCCNFP leiab, et bensetooniumkloriidi kontsentratsiooniga kuni 0,1 % peaks
samuti olema lubatud kasutada ka mittemahaloputata-

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2005/9/EÜ (ELT L 27, 29.1.2005, lk 46).

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 76/768/EMÜ II, IV ja VI lisa muudetakse vastavalt
käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2
Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid tagamaks, et alates
31. märtsist 2006 ei too ühenduse tootjad ega ühenduses
asuvad importijad turule kosmeetikatooteid, mis ei vasta käesoleva direktiiviga muudetud direktiivi 76/768/EMÜ II ja IV lisale,
samuti ei müüda ega tarnita neid lõpptarbijale.

Artikkel 3
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 31. detsembriks 2005. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning kõnealuste sätete 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.
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2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende vastuvõetud siseriiklike põhiliste õigusnormide teksti.
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Artikkel 5
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Brüssel, 20. juuni 2005

Artikkel 4
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamise päeva Euroopa Liidu Teatajas.

Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN
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LISA
Direktiivi 76/768/EMÜ lisad muudetakse järgmiselt.
1. II lisas lisatakse järgmised viitenumbrid:
“1133. Lõhna-soojumika (Saussurea lappa Clarke) juureõli (CASi nr 8023-88-9), lõhnaingrediendina.
1134. 7-etoksü-4-metüülkumariin (CASi nr 87-05-8), lõhnaingrediendina.
1135. Heksahüdrokumariin (CASi nr 700-82-3), lõhnaingrediendina.
1136. Peruu palsam (INCI nimetus: Myroxylon pereirae; CASi nr 8007-00-9), lõhnaingrediendina.”
2. IV lisa 1. osast jäetakse välja värvained CI 12150, CI 20170 ja CI 27290.
3. VI lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:
a) viitenumber 53 asendatakse järgmisega:

Viitenumber

Aine

Suurim
lubatud kontsentratsioon

Piirangud ja nõuded

Märgistusele trükitavad
kasutustingimused ja
hoiatused

a

b

c

d

e

“53

Benzethonium
Chloride (INCI)

0,1 %

a) Mahaloputatavad tooted,
b) Mittemahaloputatavad tooted, välja
arvatud suuhooldusvahendid”

b) lisatakse järgmine kanne viitenumbriga 57:

Viitenumber

Aine

Suurim
lubatud kontsentratsioon

Piirangud ja nõuded

Märgistusele trükitavad
kasutustingimused ja
hoiatused

a

b

c

d

e

“57

Methylisothiazolinone (INCI)

0,01 %”

