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DIREKTYVOS
KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/17/EB
2007 m. kovo 22 d.
iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos III ir
VI priedus su technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)

mėtas medžiagas, jeigu jas naudojant kitiems specialiems
tikslams medžiagų koncentracija yra stipresnė.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

(5)

Remdamasi saugaus naudojimo duomenimis, KGMK
padarė išvadą, kad tam tikrų VI priede nurodytų konservantų naudojimas, kai jų koncentracija yra stipresnė,
kitiems specialiems tikslams pavojaus nekelia.

(6)

Į Direktyvos 76/768/EEB III priedą reikėtų įtraukti
didžiausią saugią šių konservantų koncentraciją, kai
medžiaga naudojama kitiems specialiems tikslams.
Aiškumo sumetimais tam tikruose III priedo įrašuose
reikėtų nurodyti, kad ta pati medžiaga yra pateikta šios
direktyvos VI priede.

(7)

Medžiagoms, kurių KGMK nelaikė saugiomis, jeigu jų
koncentracija naudojant kitiems specialiems tikslams
neatitinka nurodytosios VI priede, turi būti taikomi
šiame priede nustatyti apribojimai dėl jų, kaip konservantų, naudojimo. Todėl VI priede reikėtų išbraukti
šalia šių medžiagų nurodytą (*) simbolį.

(8)

Siekiant užtikrinti nuoseklų direktyvos taikymą, visos VI
priede išvardytos medžiagos, kurias taip pat galima dėti į
kosmetikos gaminius kitiems specialiems tikslams ir
kurių koncentracija gali būti stipresnė nei nurodytosios
tame priede, turėtų būti pažymėtos simboliu (*).

(9)

Be to, KGMK manė, kad yra saugu padidinti didžiausią
leistiną benzenkarboksirūgšties ir jos natrio druskos
koncentraciją nuplaunamuose ir burnos priežiūros gaminiuose, taip pat padidinti didžiausią leistiną cinko piritiono koncentraciją nuplaunamuose plaukų priežiūros
gaminiuose, jeigu jis naudojamas kaip konservantas.
Todėl reikėtų iš dalies atitinkamai pakeisti Direktyvos
76/768/EEB VI priedo 1 ir 8 nuorodų numerius.

(10)

Be to, KGMK mano, kad jokiuose kosmetikos gaminiuose
neturėtų būti metildibromglutaronitrilo, kadangi saugaus
naudojimo koncentracija nenuplaunamuose ir nuplaunamuose kosmetikos gaminiuose nebuvo nustatyta. Todėl
šią medžiagą būtina išbraukti iš Direktyvos 76/768/EEB
VI priedo 36 nuorodų numerio.

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 moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

(2)

Direktyvos 76/768/EEB VI priede yra nurodytas kosmetikos gaminiuose leidžiamų naudoti konservantų sąrašas.
VI priede išvardytos medžiagos, pažymėtos (*) simboliu,
gali būti kitokios koncentracijos nei nurodytosios šiame
priede, jeigu medžiaga naudojama ne kaip konservantas,
o specialiam tikslui, akivaizdžiai matomam iš gaminių
pateikimo. Nepaisant to, šių medžiagų naudojimas gali
būti ribojamas kituose šios direktyvos prieduose.

VI priede išvardytos medžiagos, kurios nepažymėtos (*)
simboliu, negali būti naudojamos kitokios koncentracijos
nei nurodytosios šiame priede, todėl naudojant medžiagą
kitiems specialiems tikslams taip pat taikomi kiti nurodyti
apribojimai.

(3)

Kosmetikos gaminių mokslinis komitetas (toliau –
KGMK) pateikė nuomonę, kurioje teigiama, kad VI priede
nurodyti naudojimo koncentracijos apribojimai ir įspėjimai taip pat turėtų būti taikomi tada, jeigu (*) simboliu
pažymėti konservantai yra naudojami kitiems specialiems
tikslams.

(4)

Todėl Komisija paragino pramonės atstovus teikti
saugaus naudojimo duomenis apie (*) simboliu pažy-

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos direktyva 2007/1/EB (OL L 25, 2007 2 1, p. 9).
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(11)

Todėl Direktyvą 76/768/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies
pakeisti.

(12)

Šioje direktyvoje nustatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 76/768/EEB III ir VI priedai iš dalies keičiami pagal
šios direktyvos priedą.

2007 3 23

dina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų
nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos
lentelę.
Valstybės narės, priimdamos 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 pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

4 straipsnis
2 straipsnis
Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kurios užtikrintų,
kad Bendrijoje įsisteigę gamintojai ir importuotojai nuo
2008 m. kovo 23 d. nepateiktų į rinką šios direktyvos neatitinkančių kosmetikos gaminių.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
5 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad po
2008 m. birželio 23 d. šie gaminiai nebūtų parduodami ar
perduodami galutiniam vartotojui.

Priimta Briuselyje, 2007 m. kovo 22 d.

3 straipsnis

Komisijos vardu

1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus,
kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2007 m. rugsėjo 23 d., įgyven-

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas

2007 3 23

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 82/29

PRIEDAS
Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:
1) III priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:
Įrašomi šie nuorodų numeriai 98–101, kaip nurodyta toliau:
Apribojimai
Nuor. Nr.

Medžiaga

Taikymo ir (arba) naudojimo sritis

Kiti apribojimai ir reikalavimai

c

d

e

f

Nenaudoti gaminiuose, skirtuose vaikams iki
3 metų, išskyrus šampūnus.

Nenaudoti
vaikams iki 3
metų amžiaus (2)

a

b

„98

Salicilo
rūgštis (1)

a) nuplaunami gaminiai;

(CAS Nr.
69-72-7)

b) kiti gaminiai

Neorganiniai
sulfitai ir bisulfitai (3)

a) oksidiniai plaukų
dažymo gaminiai;

a) 0,67 %, perskaičiavus į laisvą SO2;

b) plaukų tiesinimo
gaminiai;

b) 6,7 %, perskaičiavus į laisvą SO2;

c) savaiminio įdegio
gaminiai veidui;

c) 0,45 %, perskaičiavus į laisvą SO2

d) kiti savaiminio
įdegio gaminiai

d) 0,40 %, perskaičiavus į laisvą SO2

Nuplaunami gaminiai

1,5 %

99

100

Triklokarbanas (4)

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

Kitais tikslais nei sustabdyti mikroorganizmų
dauginimąsi tokiuose gaminiuose. Šis tikslas
turi būti akivaizdžiai matomas iš gaminių
pateikimo.
Kitais tikslais nei sustabdyti mikroorganizmų
dauginimąsi tokiuose gaminiuose. Šis tikslas
turi būti akivaizdžiai matomas iš gaminių
pateikimo.

Grynumo kriterijai:
3,3',4,4'-Tetrachloroazobenzenas < 1 ppm

(CAS Nr.
101-20-2)

3,3',4,4'-Tetrachloroazoksibenzenas < 1 ppm
Kitais tikslais nei sustabdyti mikroorganizmų
dauginimąsi tokiuose gaminiuose. Šis tikslas
turi būti akivaizdžiai matomas iš gaminių
pateikimo.

101

Cinko piritionas (5)

Nenuplaunami plaukų
priežiūros gaminiai

(CAS Nr.
13463-41-7)
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Kaip konservantas, žr.
Tik tuose gaminiuose,
Kaip konservantas, žr.
Kaip konservantas, žr.
Kaip konservantas, žr.

Naudojimo sąlygos
ir įspėjimai, kurie
turi būti išspausdinti
etiketėje

Didžiausia leidžiama
koncentracija galutiniame
kosmetikos gaminyje

VI priedo
kurie gali
VI priedo
VI priedo
VI priedo

0,1 %

Kitais tikslais nei sustabdyti mikroorganizmų
dauginimąsi tokiuose gaminiuose. Šis tikslas
turi būti akivaizdžiai matomas iš gaminių
pateikimo.

1 dalį, Nr. 3.
būti naudojami vaikams iki 3 metų amžiaus ir kurie ilgą laiką liečia odą.
1 dalį, Nr. 9.
1 dalį, Nr. 23.
1 dalį, Nr. 8“.
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2) VI priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:
a) b stulpelyje prie 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 ir 47 nuorodų numerių išbraukiamas nurodytas
simbolis „(*)“;
b) b stulpelyje prie 5 ir 43 nuorodų numerių įrašomas simbolis „(*)“;
c) 1 nuorodos numeris pakeičiamas taip:

Nuor. Nr.

Medžiaga

Didžiausia leidžiama koncentracija

Apribojimai ir reikalavimai

Naudojimo sąlygos ir įspėjimai,
kurie turi būti išspausdinti etiketėje

a

b

c

d

e

„1

Benzenkarboksirūgštis (CAS
Nr. 65-85-0) ir jos natrio
druska (CAS Nr. 532-32-1)

Nuplaunami gaminiai,
išskyrus burnos priežiūros
gaminius: 2,5 % (rūgšties)
Burnos priežiūros gaminiai:
1,7 % (rūgšties)
Nenuplaunami gaminiai:
0,5 % (rūgšties)

1a

Benzenkarboksirūgšties
druskos, neišvardintos 1
nuorodoje, ir benzenkarboksirūgšties esteriai

0,5 % (rūgšties)“

d) 8 nuorodos numeris pakeičiamas taip:

Nuor. Nr.

Medžiaga

Didžiausia leidžiama koncentracija

Apribojimai ir reikalavimai

Naudojimo sąlygos ir įspėjimai,
kurie turi būti išspausdinti etiketėje

a

b

c

d

e

„8

Cinko piritionas (*)
(CAS Nr. 13463-41-7)

e) 36 nuorodos numeris išbraukiamas.

Plaukų priežiūros gaminiai:
1,0 %

Tik nuplaunamuose gaminiuose.

Kiti gaminiai: 0,5 %

Draudžiamas burnos
higienos priemonėse.“

