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DIREKTIIVID
KOMISJONI DIREKTIIV 2007/17/EÜ,
22. märts 2007,
millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades
nimetatud direktiivi III ja VI lisa tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(5)

Nimetatud ohutusalase teabe põhjal tegi TKTK järelduse,
et mitme VI lisas loetletud säilitusaine kasutamine
muudel erieesmärkidel suuremas kontsentratsioonis on
ohutu.

(6)

Ohutud kontsentratsioonipiirid nende säilitusainete kasutamise korral muudel erieesmärkidel tuleks esitada direktiivi 76/768/EMÜ III lisas. Selguse huvides tuleks asjaomaste kirjete juures III lisas märkida, et sama aine on
loetletud kõnealuse direktiivi VI lisas.

(7)

Ainete puhul, mis TKTK arvamuse kohaselt ei ole ohutud,
kui neid kasutatakse muudel erieesmärkidel muus kui VI
lisas sätestatud kontsentratsioonis, tuleks kohaldada
samas lisas sätestatud piiranguid juhul, kui neid kasutatakse säilitusainetena. Seega tuleks VI lisas nende ainete
juurest tärn (*) kustutada.

(8)

Ühtse lähenemisviisi tagamiseks tuleb märkida tärniga (*)
kõik VI lisas loetletud ained, mida võidakse lisada
kosmeetikatoodetele muudel erieesmärkidel suuremas
kontsentratsioonis, kui lisas on sätestatud.

(9)

TKTK pidas ohutuks säilitusainena kasutatava bensoehappe ja naatriumsoola maksimaalse kontsentratsiooni
suurendamist mahaloputatavate toodete ja suuhooldusvahendite puhul ning tsinkpüritiooni maksimaalse
kontsentratsiooni suurendamist mahaloputatavate juuksehooldusvahendite puhul. Seetõttu on asjakohane vastavalt
muuta direktiivi 76/768/EMÜ VI lisa viitenumbreid 1
ja 8.

(10)

TKTK on arvamusel, et ükski kosmeetikatoode ei tohiks
sisaldada metüüldibromoglutaronitriili, kuna nimetatud
aine ohutut kasutusmäära pealejäetavates ja mahaloputavates kosmeetikatoodetes ei ole kehtestatud. Seetõttu on
vaja kõnealune aine direktiivi 76/768/EMÜ VI lisa viitenumbri 36 alt välja jätta.

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 tarbekaupade teaduskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Direktiivi 76/768/EMÜ VI lisas sätestatakse kosmeetikatoodetes lubatud säilitusainete loetelu. VI lisas loetletud
tärniga (*) märgitud aineid võib kasutada muul eesmärgil
kui säilitamine muus kui kõnealuses lisas ette nähtud
kontsentratsioonis, kui konkreetne eesmärk on tooteesituse põhjal selge. Siiski võib nimetatud ainete kasutamine
olla piiratud direktiivi teiste lisadega.

VI lisas loetletud tärniga (*) märkimata aineid ei või kasutada muus kui nimetatud lisas ette nähtud kontsentratsioonis ning nende muudel erieesmärkidel kasutamise
korral kohaldatakse sealsamas lisas sätestatud piiranguid.

(3)

Tarbekaupade teaduskomitee (edaspidi “TKTK”) on avaldanud arvamuse, mille kohaselt peaks VI lisas esitatud
kasutusmäära piiranguid ja hoiatusi kohaldama ka
juhul, kui tärniga (*) märgitud säilitusaineid kasutatakse
muudel erieesmärkidel.

(4)

Seetõttu palus komisjon tootmisharul esitada teavet
tärniga (*) märgitud ainete ohutuse kohta, kui neid aineid
kasutatakse muudel erieesmärkidel suuremas kontsentratsioonis.

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud
komisjoni direktiiviga 2007/1/EÜ (ELT L 25, 1.2.2007, lk 9).
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(11)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas
kosmeetikatoodete alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

23.3.2007

normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.

Direktiivi 76/768/EMÜ III ja VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste
riiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 2

Artikkel 4

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et
alates 23. märtsist 2008 ei vii ühenduse tootjad või ühenduses
registrisse kantud importijad turule kosmeetikatooteid, mis ei
vasta käesolevale direktiivile.

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 5

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et kõnealuseid tooteid ei müüda ega väljastata lõpptarbijale pärast 23.
juunit 2008.

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Brüssel, 22. märts 2007

Artikkel 3
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 23. septembril 2007.
Nad edastavad kõnealuste õigusnormide teksti ning kõnealuste

Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN
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LISA
Direktiivi 76/768/EMÜ muudetakse järgmiselt.
1) III lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:
Viitenumbrid 18 kuni 101 lisatakse järgmiselt:
Piirangud
Viitenumber

Aine

a

b

“98

Salitsüülhape (1)
(CASi nr
69-72-7)

99

Anorgaanilised
sulfitid ja bisulfitid (3)

Rakendus- ja/või kasutusala

Suurim lubatud sisaldus
valmis kosmeetikatootes

Muud piirangud ja nõuded

Märgistusel trükitavad kasutustingimused ja hoiatused

c

d

e

f

a) Mahaloputatavad
tooted

a) 3,0 %
b) 2,0 %

b) Muud tooted

a) Oksüdeerivad juuksevärvid
b) Juuksesirgendusvahend
c) Isepruunistavad
tooted näole
d) Muud isepruunistavad tooted

Mitte kasutada alla kolmeaastastele lastele
ette nähtud valmististes, v.a šampoonides.
Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide
arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk
peab olema tooteesituse põhjal selge.

a) 0,67 %, väljendatud
vaba vääveldioksiidina

Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide
arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk
peab olema tooteesituse põhjal selge.

b) 6,7 %, väljendatud
vaba vääveldioksiidina
c) 0,45 %, väljendatud
vaba vääveldioksiidina
d) 0,40 %, väljendatud
vaba vääveldioksiidina

100

Triklokarbaan (4)

Mahaloputatavad
tooted

1,5 %

Puhtuse kriteeriumid:
3,3',4,4'-tetrakloroasobenseeni < 1 ppm

(CASi nr
101-20-2)

3,3',4,4'-tetrakloroasoksübenseeni < 1 ppm
Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide
arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk
peab olema tooteesituse põhjal selge.

101

Tsinkpüritioon (5)
(CASi nr
13463-41-7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Säilitusainena, vt
Üksnes toodetes,
Säilitusainena, vt
Säilitusainena, vt
Säilitusainena, vt

Juustesse jäetavad
vahendid

0,1 %

Muudel eesmärkidel kui mikroorganismide
arengu pidurdamiseks toodetes. Eesmärk
peab olema tooteesituse põhjal selge.

VI lisa 1. osa nr 3.
mida võidakse kasutada kuni kolmeaastastel lastel ja mis jäävad nahaga kokkupuutesse pikaks ajaks.
VI lisa 1. osa nr 9.
VI lisa 1. osa nr 23.
VI lisa 1. osa nr 8.”

Mitte kasutada
alla kolmeaastastel lastel. (2)
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2) VI lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:
a) Veerus b jäetakse tärn (*) välja viitenumbrite 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 ja 47 juurest.
b) Veerus b lisatakse tärn (*) viitenumbritele 5 ja 43.
c) Viitenumber 1 asendatakse järgmisega:

Viitenumber

Aine

Suurim lubatud sisaldus

Piirangud ja nõuded

Märgistusel trükitavad kasutustingimused ja hoiatused

a

b

c

d

e

“1

Bensoehape (CASi nr
65-85-0) ja selle naatriumsool (CASi nr 532-32-1)

Mahaloputatavad vahendid,
v.a suuhooldusvahendid:
2,5 % (happena)
Suuhooldusvahendid: 1,7 %
(happena)
Pealejäetavad vahendid: 0,5 %
(happena)

1a

Bensoehappe soolad, välja
arvatud viitenumbri 1 all ja
bensoehappe estrid

0,5 % (happena)”

d) Viitenumber 8 asendatakse järgmisega:

Viitenumber

Aine

Suurim lubatud sisaldus

Piirangud ja nõuded

Märgistusel trükitavad kasutustingimused ja hoiatused

a

b

c

d

e

“8

Tsinkpüritioon (*)
(CASi nr 13463-41-7)

e) Viitenumber 36 jäetakse välja.

Juuksehooldusvahendid:
1,0 %

Ainult
tooted.

mahaloputatavad

Muud tooted: 0,5 %

Ei kasutata suuhügieenivahendites.”

