18.4.2007.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 101/11

DIREKTĪVAS
KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/22/EK
(2007. gada 17. aprīlis),
ar ko attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK, lai tās IV un VI
pielikumu pielāgotu tehnikas attīstībai
(Dokuments attiecas uz EEZ)

Ņemot vērā to, ka ieinteresētās personas neizrāda vēlēšanos aizstāvēt šo vielu izmantošanu un ka saskaņā ar
SCCP atzinumu jāsamazina joda iedarbība, kas rodas,
izmantojot kosmētikas līdzekļus, atļaujas ir jāatsauc.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu
76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā
uz kosmētikas līdzekļiem (1), un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

(4)

Tāpēc attiecīgi ir jāgroza Direktīva 76/768/EEK.

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētisko līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

apspriedusies ar Zinātnisko komiteju gala patērētājiem paredzēto preču jautājumos,
IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

tā kā:
1. pants
(1)

(2)

(3)

(1)

OV
rīti
27.
(2) OV

Zinātniskā komiteja gala patērētājiem paredzēto kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos, kuru ar
Komisijas Lēmumu 2004/210/EK (2) aizstāja Zinātniskā
komiteja gala patērētājiem paredzēto preču jautājumos
(SCCP), sniedza atzinumu par konservanta jodpropinilbutilkarbamāts (IPBC) nekaitīgu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, secinot, ka bioloģiski pieejamais joda daudzums,
ko ikdienas uzņem ar kosmētikas līdzekļiem, nedrīkst
pārsniegt 20 % no ieteicamā ikdienas daudzuma (150
μg), un IPBC nedrīkst izmantot mutes dobuma higiēnas
un lūpu kopšanas līdzekļos.

Ņemot vērā, ka to konservantu saraksts, kurus atļauts
izmantot kosmētikas līdzekļos, nedrīkst būt pārāk ierobežots, bet IPBC sastāvā esošā joda iedarbība – pārāk
liela, attiecīgi jāgroza VI pielikuma 56. ieraksts.

Nātrija jodāta un krāsvielas CI 45425 sastāvā ir jods, un
šīs vielas ir attiecīgi norādītas VI pielikumā kā atļauts
konservants un IV pielikumā kā atļauta krāsviela.
L 262, 27.9.1976., 169. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdaar Komisijas Direktīvu 2007/17/EK (OV L 82, 23.3.2007.,
lpp.).
L 66, 4.3.2004., 45. lpp.

Direktīvas 76/768/EEK IV un VI pielikumu groza saskaņā ar šīs
direktīvas pielikumu.

2. pants
Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka
no 2008. gada 18. oktobra Kopienas ražotāji vai importētāji,
kas veic uzņēmējdarbību Kopienā, nelaiž tirgū kosmētikas līdzekļus, kuri neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka
minētie līdzekļi netiek pārdoti vai nogādāti gala patērētājam pēc
2009. gada 18. aprīļa.

3. pants
1.
Dalībvalstis nodrošina, ka stājas spēkā normatīvie un
administratīvie akti, kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas
prasības vēlākais līdz 2008. gada 18. janvārim. Dalībvalstis
nekavējoties dara zināmus Komisijai minēto tiesību aktu tekstus,
kā arī minēto aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

L 101/12

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

Kad dalībvalstis pieņem minētos aktus, tajos ietver atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to
oficiālajai publikācijai. Dalībvalstis nosaka to, kā izdarīt šādas atsauces.
2.
Dalībvalstis dara zināmus Komisijai savu tiesību aktu galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz
kuru attiecas šī direktīva.
4. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
5. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 17. aprīlī
Komisijas vārdā —
Priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN
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PIELIKUMS
Direktīvu 76/768/EEK groza šādi:
1) IV pielikuma 1. daļā svītrota krāsviela CI 45425.
2) Direktīvas VI pielikuma 1. daļu groza šādi:
a) svītro 10. atsauces numuru;
b) 56. atsauces numuru aizstāj ar šādu tekstu:

“56

Atsauces
numurs

Viela

Maksimāli pieļaujamā
koncentrācija

Ierobežojumi un prasības

Kosmētikas līdzekļa etiķetē
norādāmie lietošanas
noteikumi un brīdinājumi

a

b

c

d

e

jodpropinilbutilkarbamāts

a) noskalošanai
paredzētos
līdzekļos: 0,02 %

(IPBC)
3-jod-2-propinilbutilkarbamāts
CAS Nr.
55406-53-6

b) līdzekļos, kurus
nenoskalo:
0,01 %, izņemot
dezodorantos/
pretsviedru
līdzekļos:
0,0075 %

Neizmantot mutes
dobuma higiēnas un
lūpu kopšanas līdzekļos.
a) Neizmantot līdzekļos, kas paredzēti
bērniem līdz 3 gadu
vecumam, izņemot
vannas līdzekļus/
dušas želejas un
šampūnus

a) “Neizmantot bērniem
līdz triju gadu
vecumam.” (**)
b) “Neizmantot bērniem
līdz triju gadu
vecumam.” (***)

b) — Neizmantot
ķermeņa
losjonos un
ķermeņa
krēmos (*).
— Neizmantot
preparātos, kas
paredzēti
bērniem līdz 3
gadu vecumam.
(*) Attiecas uz visiem līdzekļiem, kurus paredzēts lietot uz lielas ķermeņa daļas.
(**) Attiecas tikai uz līdzekļiem, kurus varētu izmantot bērniem līdz triju gadu vecumam un kuri nav vannas līdzekļi, dušas
želejas un šampūni.
(***) Attiecas tikai uz līdzekļiem, kurus varētu izmantot bērniem līdz triju gadu vecumam.”

