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SMĚRNICE
SMĚRNICE KOMISE 2007/22/ES
ze dne 17. dubna 2007,
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem
přizpůsobení příloh IV a VI uvedené směrnice technickému pokroku
(Text s významem pro EHP)

S ohledem na absenci zájmu zainteresovaných stran
obhájit používání těchto látek a na stanovisko SCCP
týkající se nutnosti snížit expozici jódu z kosmetických
prostředků by povolení měla být odebrána.

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2
uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro spotřební zboží,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

(3)

Vědecký výbor pro kosmetické prostředky a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům, jenž byl rozhodnutím Komise 2004/210/ES (2) nahrazen Vědeckým
výborem pro spotřební zboží (SCCP), dospěl ve svém
stanovisku týkajícím se bezpečného používání konzervační
přísady
3-jodprop-2-yn-1-yl-N-butylkarbamát
(IPBC) v kosmetických prostředcích k závěru, že denní
biologicky dostupný příjem jódu z kosmetických
prostředků by neměl přesáhnout 20 % doporučeného
denního příjmu 150 μg a že IPBC by neměl být používán
v prostředcích pro ústní hygienu a v prostředcích pro
péči o rty.

Vzhledem k tomu, že seznam konzervačních přísad,
jejichž použití je v kosmetických prostředcích povoleno,
by neměl být příliš omezen, a zároveň že expozice jódu
z IPBC by neměla být příliš vysoká, záznam pod referenčním číslem 56 přílohy VI by měl být odpovídajícím
způsobem změněn.

Jodičnan sodný a barvivo CI 45425 obsahují jód a jsou
v současnosti uvedeny v příloze VI jako povolená
konzervační přísada a v příloze IV jako povolené barvivo.

(1) Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Komise 2007/17/ES (Úř. věst. L 82, 23.3.2007, s. 27).
(2) Úř. věst. L 66, 4.3.2004, s. 45.

(4)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Přílohy IV a VI směrnice 76/768/EHS se mění v souladu
s přílohou této směrnice.

Článek 2
Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily,
že od 18. října 2008 nebudou výrobci ani dovozci usazení ve
Společenství uvádět na trh kosmetické prostředky, které nejsou
v souladu s touto směrnicí.

Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, aby zajistily,
že uvedené přípravky nebudou prodávány nebo jinak předávány
konečnému spotřebiteli po datu 18. dubna 2009.

Článek 3
1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
18. ledna 2008. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.
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Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz
uveden při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou
v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 4
Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 5
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 17. dubna 2007.
Za Komisi
Günter VERHEUGEN

místopředseda
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PŘÍLOHA
Směrnice 76/768/EHS se mění takto:
1. V části 1 přílohy IV se zrušuje barvivo CI 45425.
2. Část 1 přílohy VI se mění takto:
a) zrušuje se referenční číslo 10;
b) referenční číslo 56 se nahrazuje tímto:

Referenční číslo

Látka

Nejvyšší povolená
koncentrace

Omezení a požadavky

Podmínky použití
a varování, které musí být
tištěny na etiketě

A

B

C

D

E

3-jodprop-2-yn-1yl-N-butylkarbamát

a) prostředky, které
se oplachují:
0,02 %

Nepoužívat
v prostředcích pro ústní
hygienu a v prostředcích pro péči o rty

a) ‚Nepoužívat pro děti
do tří let‘ (**)

„56

(IPBC)
č. CAS
55406-53-6

b) prostředky, které
se neoplachují:
0,01 %,
s výjimkou
deodorantů/antiperspirantů:
0,0075 %

b) ‚Nepoužívat pro děti
do tří let‘ (***)

a) Nepoužívat
v přípravcích pro
děti do tří let,
s výjimkou
prostředků do
koupele/sprchových
gelů a šamponů
b) — Nepoužívat
v tělových lotionech a tělových
krémech (*)
— Nepoužívat
v přípravcích
pro děti do tří
let

(*) Týká se všech prostředků, které se mají aplikovat na velkou část těla.
(**) Pouze pro jiné prostředky než prostředky do koupele/sprchové gely a šampony, které by mohly být použity pro děti do tří
let.
(***) Pouze pro prostředky, které by mohly být použity pro děti do tří let.“

