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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2007/22/CE A COMISIEI
din 17 aprilie 2007
de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului, privind produsele cosmetice, în scopul adaptării
anexelor IV și VI la progresul tehnic
(Text cu relevanță pentru SEE)

Având în vedere lipsa de interes din partea factorilor
implicați, privind protejarea utilizării acestor substanțe
și avizul Comitetului științific pentru produse de
consum (CSPC) privind necesitatea reducerii expunerii la
iodul provenind din produsele cosmetice, autorizațiile ar
trebui retrase.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie
1976 privind apropierea legislației statelor membre cu privire la
produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

(4)

În consecință, este necesară modificarea Directivei
76/768/CEE.

după consultarea Comitetului științific pentru produse de
consum,

(5)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt în conformitate cu avizul Comitetului permanent pentru produse
cosmetice,

întrucât:
ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:
(1)

(2)

(3)

(1)

Comitetul științific pentru produse cosmetice și produse
nealimentare destinate consumatorilor, înlocuit de către
Comitetul științific pentru produse de consum (CSPC),
prin Decizia 2004/210/CE (2) a Comisiei, a emis un
aviz referitor la utilizarea în condiții de siguranță a
agentului de conservare carbamat de butil și iodopropinil
(IPBC) pentru produsele cosmetice, prin care se constată
că absorbția biodisponibilă zilnică de iod din produsele
cosmetice nu trebuie să depășească 20 % din doza zilnică
recomandată de 150 μg și că agentul de conservare
carbamat de butil și iodopropinil (IPBC) nu trebuie
utilizat în produsele pentru igiena bucală și în
produsele de îngrijire a buzelor.

Având în vedere că lista agenților de conservare autorizați pentru produsele cosmetice nu trebuie să fie prea
limitată, dar că expunerea la iod provenind din
carbamatul de butil și iodopropinil nu trebuie să fie
prea ridicată, actuala rubrică 56 din anexa VI trebuie
modificată în conformitate.

Iodatul de sodiu și colorantul CI 45425 conțin iod și
figurează în prezent în anexa VI ca agent de conservare
admis și, respectiv, în anexa IV drept colorant autorizat.

JO L 262, 27.9.1976, p. 169. Directivă, astfel cum a fost modificată
ultima dată prin Directiva 2007/17/CE a Comisiei (JO L 82,
23.3.2007, p. 27).
(2) JO L 66, 4.3.2004, p. 45.

Articolul 1
Anexele IV și VI la Directiva 76/768/CEE se modifică în conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2
Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura
că, din 18 octombrie 2008, nici producătorii comunitari și nici
importatorii stabiliți în cadrul Comunității nu vor plasa pe piață
produse cosmetice care nu corespund cerințelor prezentei
directive.

Statele membre iau toate măsurile necesare pentru a se asigura
că produsele respective nu vor fi vândute sau livrate unui
consumator final după 18 aprilie 2009.

Articolul 3
(1)
Statele membre pun în aplicare dispozițiile legislative,
regulamentare și administrative necesare conformării prezentei
directive nu mai târziu de 18 ianuarie 2008. Ele comunică fără
întârziere Comisiei textul dispozițiilor respective și un tabel de
concordanță între dispozițiile respective și prezenta directivă.
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Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele vor conține o referință la prezenta directivă sau vor
fi însoțite de o astfel de referință în momentul publicării oficiale. Statele membre decid care va fi procedura
pentru o astfel de referință.
(2)
Statele membre comunică Comisiei textul principalelor dispoziții ale legislației naționale pe care le
adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.
Articolul 4
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Articolul 5
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 17 aprilie 2007.
Pentru Comisie
Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte
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ANEXĂ
Directiva 76/768/CEE se modifică după cum urmează:
1. În anexa IV partea 1, agentul colorant CI 45425 este eliminat.
2. Anexa VI partea 1 se modifică după cum urmează:
(a) numărul de referință 10 este eliminat;
(b) numărul de referință 56 se înlocuiește cu următoarele:

Numărul de
referință

Substanța

Concentrația maximă
admisă

Limitări și cerințe

Condiții de folosire și avertismente care trebuie tipărite
în mod obligatoriu pe
etichetă

a

b

c

d

e

carbamat de butil și
iodopropinil

(a) produse care se
elimină prin
clătire: 0,02 %

A nu se folosi în
produsele pentru igiena
bucală și în produsele
de îngrijire a buzelor

(a) «A nu se utiliza
pentru copii sub trei
ani» (**)

„56

(IPBC)
carbamat de
3-iodo-2-propinilbutil
Nr. CAS
55406-53-6

(b) produse fără
clătire: 0,01 %,
cu excepția
deodorantelor/
antiperspirantelor:
0,0075 %

(a) A nu se folosi în
preparate pentru
copiii sub 3 ani, cu
excepția produselor
pentru baie/a
gelurilor de duș și a
șampoanelor

(b) «A nu se utiliza
pentru copii sub trei
ani» (***)

b) — A nu se folosi în
loțiunile și
cremele pentru
corp (*)
— A nu se folosi în
preparate pentru
copiii sub 3 ani
(*) Se referă la produsele destinate a fi utilizate pe o mare parte din corp.
(**) Doar pentru produse, altele decât produsele pentru baie/gelurile de duș și șampoanele, care ar putea fi folosite pentru copii
sub trei ani.
(***) Doar pentru produse care ar putea fi folosite pentru copiii sub trei ani.”

