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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2007/17/EK IRÁNYELVE
(2007. március 22.)
a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. és VI. mellékletének a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról
(EGT vonatkozású szöveg)

be biztonsági adatlapot, ha azokat más meghatározott
célokra nagyobb koncentrációban használják fel.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(5)

E biztonsági adatlapok alapján az FCTB arra a következtetésre jutott, hogy a VI. mellékletben felsorolt tartósító
anyagok közül számos anyag – más meghatározott
célokra, nagyobb koncentrációban történő – felhasználása biztonságosnak mondható.

(6)

A 76/768/EGK irányelv III. mellékletének tartalmaznia
kell e tartósítószerek más meghatározott célokra történő
felhasználása során alkalmazott biztonságos koncentrációjának határértékeit. Az egyértelműség érdekében a III.
mellékletben a vonatkozó bejegyzéseknél jelezni kell,
hogy ugyanazt az anyagot az említett irányelv VI. melléklete is felsorolja.

(7)

Azokra az anyagokra, amelyeknek a VI. mellékletben
szereplő koncentrációktól eltérő koncentrációkban, más
meghatározott célokra történő felhasználását az FCTB
nem tekintette biztonságosnak, az említett mellékletben
szereplő, a tartósítószerekre vonatkozó korlátozások
érvényesek. Ezért a VI. mellékletben ezen anyagok mellől
a (*) jelzést törölni kell.

(8)

A koherens megközelítés érdekében a VI. mellékletben
szereplő, kozmetikai termékekhez más meghatározott
célból az említett mellékletben szereplőnél magasabb
koncentrációban hozzáadható valamennyi anyagot a (*)
jelöléssel kell ellátni.

(9)

Az FCTB biztonságosnak ítélte továbbá a benzoesav és a
nátriumsó maximum koncentrációjának növelését a leöblítendő és szájápolási termékeknél, valamint a cink-pyrithion (ZPT) maximum koncentrációjának növelését a
leöblítendő hajápolási termékeknél. Ennek megfelelően
helyénvaló a 76/768/EGK irányelv VI. melléklete 1. és
8. hivatkozási számainak módosítása.

(10)

Az FCTB azon a véleményen van továbbá, hogy metildibróm-glutaronitrilt ne tartalmazzon egyetlen kozmetikai termék sem, mivel annak biztonságos felhasználási
szintjét sem a leöblítésre nem kerülő, sem a leöblítendő
kozmetikai termékeknél nem állapították meg. Ezért ezt
az anyagot a 76/768/EGK irányelv VI. mellékletének 36.
hivatkozási számából törölni kell.

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

a fogyasztási cikkek tudományos bizottságával folytatott
konzultációt követően,

mivel:

(1)

(2)

(3)

(4)

A 76/768/EGK irányelv VI. melléklete megállapítja a
kozmetikai termékekben engedélyezett tartósítószerek
listáját. A VI. mellékletben felsorolt, (*)-gal megjelölt
anyagok e mellékletben meghatározott koncentrációktól
eltérő mennyiségekben is felhasználhatók nem tartósítási
célokra, amennyiben a meghatározott cél a termék kiszerelésén egyértelműen fel van tüntetve. Ugyanakkor ezen
anyagok használatát a szóban forgó irányelv egyéb
mellékletei tilthatják.

A VI. mellékletben felsorolt, (*) nélkül szereplő anyagokat
nem lehet az említett mellékletben felsoroltaktól eltérő
koncentrációkban felhasználni, és a mellékletben meghatározott más korlátozások vonatkoznak arra az esetre is,
ha az anyagokat más meghatározott célokra használják.

A fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (a továbbiakban: FCTB) véleményt bocsátott ki, amelyben kijelenti, hogy a VI. mellékletben szereplő, a felhasználási
szintre vonatkozó korlátozások és figyelmeztetések
abban az esetben is alkalmazandók, ha a (*)-gal jelzett
tartósítószereket más meghatározott célokra használják
fel.

A Bizottság ezért felkérte a gazdasági ágazatot, hogy a
felsorolt, (*)-gal jelölt anyagokra vonatkozóan nyújtson

(1) HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2007/1/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 25., 2007.2.1., 9. o.) módosított irányelv.
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(11)

A 76/768/EGK irányelvet ennek megfelelően módosítani
kell.

(12)

Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések
összhangban vannak a Kozmetikai Termékek Állandó
Bizottságának véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

2007.3.23.

ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2007. szeptember
23-i hatállyal megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint
a rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

1. cikk
A 76/768/EGK irányelv III. és VI. melléklete ezen irányelv
mellékletével összhangban módosul.
2. cikk

(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.
4. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
biztosítása érdekében, hogy 2008. március 23-tól kezdve azokat
a kozmetikai termékeket, amelyek nem felelnek meg ezen irányelvnek, sem közösségi gyártók, sem a Közösségben székhellyel
rendelkező importőrök ne hozzák forgalomba.

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
biztosítása érdekében, hogy 2008. június 23-át követően ezek
a termékek sem eladás, sem átadás útján ne kerüljenek a végfelhasználókhoz.

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

5. cikk

Kelt Brüsszelben, 2007. március 22-én.

3. cikk

a Bizottság részéről

(1)
A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek

Günter VERHEUGEN

alelnök
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MELLÉKLET
A 76/768/EGK irányelv a következőképpen módosul:
(1) A III. melléklet 1. része a következőképpen módosul:
A melléklet a 98–101. hivatkozási számokkal egészül ki az alábbiak szerint:
Korlátozások
Hivatkozási szám

Anyag

a

b

„98

Szalicilsav (1)
(CAS-szám
69-72-7)

Engedélyezett legnagyobb
Felhasználási és/vagy alkalkoncentráció a kozmetikai
mazási terület
késztermékben
c

a) Leöblítendő
hajápolási termékek

d

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

b) Egyéb termékek

Egyéb korlátozások és követelmények
e

Három év alatti gyermekeknek készülő
termékekben nem használható, kivéve a
samponokat.
Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a
terméken.

99

Szervetlen szulfitok és biszulfitok (3)

a) Oxidáló hajfestékek
b) Hajkiegyenesítő
termékek
c) Önbarnító
termékek arcra
d) Egyéb önbarnító
termékek

100

Triklokarban (4)

Leöblítendő termékek

a) 0,67 % a szabad
SO2-re kifejezve
b) 6,7 % a szabad
SO2-re kifejezve

Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a
terméken.

c) 0,45 % a szabad
SO2-re kifejezve
d) 0,40 % a szabad
SO2-re kifejezve
1,5 %

(CAS-szám
101-20-2)

Tisztasági követelmény:
3,3',4,4'-tetraklór-azobenzol < 1 ppm
3,3',4,4'-tetraklór-azoxibenzol < 1 ppm
Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a
terméken.

101

Cink-pyrithion (5)
(CAS-szám
13463-41-7)

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

Leöblítésre nem kerülő
hajápolási termékek:

0,1 %

Más célokra, mint a termékben a mikroorganizmusok kifejlődésének megakadályozására. E célt jól láthatóan fel kell tüntetni a
terméken.

Tartósítószerként lásd a VI. melléklet, 1. rész 3. számnál.
Kizárólag azoknál a termékeknél, amelyeket három év alatti gyermekek is használhatnak, és amelyek hosszan érintkeznek a bőrrel.
Tartósítószerként lásd a VI. melléklet, 1. rész 9. számnál.
Tartósítószerként lásd a VI. melléklet, 1. rész 23. számnál.
Tartósítószerként lásd a VI. melléklet, 1. rész 8. számnál.”

A címkén feltüntetendő felhasználási
feltételek és figyelmeztetések
f

Három év alatti
gyermekeknek
készülő termékekben nem használható (2)
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(2) A VI. melléklet első része a következőképpen módosul:
a) A b) oszlopban a „(*)” jelölést a következő hivatkozási számok mellől törölni kell: 1., 2., 4., 7., 12., 14., 18., 19., 21., 22., 24., 25., 26., 27., 28.,
29., 30., 32., 33., 35., 37., 42. és 47.
b) A b) oszlopban az 5. és a 43. hivatkozási szám mellé a „(*)” jelölést kell elhelyezni.
c) Az 1. hivatkozási szám helyébe a következő lép:

Hivatkozási szám

Anyag

Engedélyezett legnagyobb
koncentráció

Korlátozások és követelmények

A címkén feltüntetendő felhasználási feltételek és figyelmeztetések

a

b

c

d

e

„1

Benzoesav (CAS-szám
65-85-0) és nátriumsói
(CAS-szám 532-32-1)

Leöblítendő termékek, kivéve
szájápolási termékek: 2,5 %
(sav)
Szájápolási termékek: 1,7 %
(sav)
Leöblítésre nem kerülő
termékek: 0,5 % (sav)

1a

Benzoesavnak az 1. hivatkozási szám alatt feltüntetett
sóktól eltérő sói, valamint
benzoesav észterei

0,5 % (sav)”

d) A 8. hivatkozási szám helyébe a következő lép:

Hivatkozási
szám:

Anyag

Engedélyezett legnagyobb
koncentráció

Korlátozások és követelmények

A címkén feltüntetendő felhasználási feltételek és figyelmeztetések

a

b

c

d

e

„8

Cink-pyrithion (*)

Hajápolási termékek: 1,0 %

(CAS-szám
13463-41-7)

Egyéb termékek: 0,5 %

e) A 36. hivatkozási számot törölni kell.

Csak leöblítendő
eknél.

termék-

Szájápolási termékekben
nem használatos.”

