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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2007/22/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 17ης Απριλίου 2007
για τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με
σκοπό την προσαρμογή των παραρτημάτων IV και VI στην τεχνική πρόοδο
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

δεύτερη στον κατάλογο του παραρτήματος IV ως εγκεκριμένη χρωστική. Λόγω απουσίας ενδιαφέροντος από την
πλευρά των ενδιαφερόμενων παραγόντων να υπερασπιστούν
τη χρήση αυτών των ουσιών και δεδομένης της γνωμοδότησης της ΕΕΚΠ σχετικά με την ανάγκη μείωσης της έκθεσης
στο ιώδιο από τα καλλυντικά προϊόντα, οι άδειες κυκλοφορίας θα πρέπει να αποσυρθούν.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976,
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,
Ύστερα από διαβούλευση με την επιστημονική επιτροπή για τα
καταναλωτικά προϊόντα,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά και τα μη εδώδιμα προϊόντα που προορίζονται για τους καταναλωτές, η
οποία αντικαταστάθηκε από την επιστημονική επιτροπή για
τα καταναλωτικά προϊόντα (ΕΕΚΠ) με την απόφαση
2004/210/ΕΚ, της Επιτροπής (2), εξέδωσε γνωμοδότηση
για την ασφαλή χρήση του βουτυλοκαρβαμιδικού ιωδοπροπινυλίου (IPBC) ως συντηρητικού στα καλλυντικά προϊόντα
στην οποία καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ημερήσια βιοδιαθέσιμη λήψη ιωδίου από καλλυντικά προϊόντα δεν θα
πρέπει να υπερβαίνει το 20 % της συνιστώμενης ημερήσιας
λήψης των 150 μg και ότι το IPBC δεν θα πρέπει να
χρησιμοποιείται σε προϊόντα στοματικής υγιεινής και περιποίησης των χειλιών.

(2)

Εκτιμώντας ότι ο κατάλογος εγκεκριμένων συντηρητικών για
καλλυντικά προϊόντα δεν θα πρέπει να είναι πολύ περιορισμένος αλλά και ότι η έκθεση στο ιώδιο μέσω του IPBC δεν
θα πρέπει να είναι πολύ υψηλή, η υφιστάμενη καταχώριση
56 στο παράρτημα VI θα πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(3)

Το ιωδικό νάτριο και η χρωστική CI 45425 περιέχουν ιώδιο
και περιλαμβάνονται σήμερα το μεν πρώτο στον κατάλογο
του παραρτήματος VI ως εγκεκριμένο συντηρητικό, η δε

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/17/ΕΚ (ΕΕ L 82 της 23.3.2007, σ. 27).
(2) ΕΕ L 66 της 4.3.2004, σ. 45.

(4)

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ πρέπει επομένως να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(5)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής καλλυντικών
προϊόντων,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Τα παραρτήματα IV και VI της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιούνται σύμφωνα με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2
Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα με σκοπό να
εξασφαλίσουν ότι από τις 18 Οκτωβρίου 2008 κανένα καλλυντικό
προϊόν που δεν συμμορφώνεται με την παρούσα οδηγία δεν διατίθεται στην αγορά από κοινοτικούς παραγωγούς ή εισαγωγείς εγκατεστημένους στην Κοινότητα.

Τα κράτη μέλη λαμβάνουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να
εξασφαλίσουν ότι τα προϊόντα αυτά δεν πωλούνται ούτε διατίθενται
στον τελικό καταναλωτή μετά τις 18 Απριλίου 2009.

Άρθρο 3
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία το αργότερο έως τις 18 Ιανουαρίου 2008.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων και υποβάλλουν πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω
διατάξεων και της παρούσας οδηγίας.
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Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται
από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εθνικού δικαίου τις οποίες
θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 17 Απριλίου 2007.
Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1. Στο μέρος 1 του παραρτήματος IV, η χρωστική CI 45425 διαγράφεται.
2. Το μέρος 1 του παραρτήματος VI τροποποιείται ως εξής:
α) Ο αριθμός αναφοράς (αύξων αριθμός) 10 διαγράφεται·
β) Ο αύξων αριθμός 56 αντικαθίσταται από τα ακόλουθα:

Αύξων αριθμός

Ουσίες

Μέγιστη επιτρεπόμενη
συγκέντρωση

Περιορισμοί και απαιτήσεις

Όροι χρησιμοποίησης και
προειδοποιήσεις που πρέπει να
αναγράφονται υποχρεωτικά
στην επισήμανση

α

β

γ

δ

ε

βουτυλοκαρβαμιδικό
ιωδοπροπινύλιο

α) Εκπλυνόμενα
προϊόντα: 0,02 %

(IPBC)

β) Μη εκπλυνόμενα
προϊόντα:
0,01 %, εκτός
από αποσμητικά/
αντιιδρωτικά:
0,0075 %

Να μη χρησιμοποιείται
σε προϊόντα στοματικής
υγιεινής και περιποίησης
των χειλιών

α) “Να μη χρησιμοποιείται
σε παιδιά κάτω των
τριών ετών” (**)

«56

Καρβαμιδικό 3-ιωδο2-προπινυλοβουτύλιο
CAS αριθ.
55406-53-6

α) Να μη χρησιμοποιείται σε παρασκευάσματα για παιδιά
κάτω των τριών ετών,
με εξαίρεση τα
προϊόντα λουτρού/
τζελ για το ντους και
σαμπουάν

β) “Να μη χρησιμοποιείται
σε παιδιά κάτω των
τριών ετών” (***)

β) — Να μη χρησιμοποιείται σε πλύματα (λοσιόν) και
κρέμες για το
σώμα (*)
— Να μη χρησιμοποιείται σε παρασκευάσματα για
παιδιά κάτω των
τριών ετών.
(*) Αφορά κάθε προϊόν που πρόκειται να εφαρμοστεί σε μεγάλο μέρος του σώματος
(**) Αποκλειστικά για προϊόντα, με εξαίρεση τα προϊόντα λουτρού/τζελ για το ντους και σαμπουάν, που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε
παιδιά κάτω των τριών ετών.
(***) Αποκλειστικά για προϊόντα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε παιδιά κάτω των τριών ετών.».

