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SMERNICE
SMERNICA KOMISIE 2007/22/ES
zo 17. apríla 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom
prispôsobiť jej prílohy IV a VI technickému pokroku
(Text s významom pre EHP)

IV uvedené ako povolené farbivo. Povolenia by mali byť
stiahnuté vzhľadom na nezáujem zúčastnených strán
chrániť používanie týchto látok a na stanovisko VVSV
týkajúce
sa
nutnosti
znížiť
vystavenie
jódu
z kozmetických výrobkov.

KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976
o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich
sa kozmetických výrobkov (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,

po porade s Vedeckým výborom pre spotrebné výrobky,

keďže:

(1)

(2)

(3)

(1)

(4)

Smernica 76/768/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť.

(5)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Vedecký
výbor
pre
kozmetické
výrobky
a nepotravinárske výrobky určené pre spotrebiteľov,
rozhodnutím Komisie 2004/210/ES (2) nahradený
Vedeckým výborom pre spotrebné výrobky (ďalej len
„VVSV“), predložil stanovisko týkajúce sa bezpečného
používania konzervačnej látky jódpropynyl-butylkarbamátu (ďalej len „IPBC“) v kozmetických výrobkoch so
záverom, že denný biovyužiteľný príjem jódu
z kozmetických výrobkov by nemal presahovať 20 %
odporúčanej dennej dávky 150 μg a že IPBC by sa
nemal používať vo výrobkoch určených na ústnu
hygienu a starostlivosť o pery.

Vzhľadom na to, že zoznam konzervačných látok povolených v kozmetických výrobkoch by nemal byť príliš
obmedzený a že vystavenie jódu z IPBC by nemalo byť
príliš vysoké, mal by sa zodpovedajúcim spôsobom
zmeniť a doplniť existujúci zápis 56 v prílohe VI.

Jodičnan sodný a farbivo CI 45425 obsahujú jód a v
súčasnosti je jodičnan sodný uvedený v prílohe VI ako
povolená konzervačná látka a farbivo CI 45425 v prílohe

Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169. Smernica naposledy zmenená
a doplnená smernicou Komisie 2007/17/ES (Ú. v. EÚ L 82,
23.3.2007, s. 27).
(2) Ú. v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 45.

Článok 1
Prílohy IV a VI k smernici 76/768/EHS sa menia a dopĺňajú
v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2
Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zaistiť,
aby výrobcovia Spoločenstva alebo dovozcovia usadení v rámci
Spoločenstva nemohli najneskoršie od 18. októbra 2008
umiestniť na trhu žiadne kozmetické výrobky, ktoré nie sú
v súlade s touto smernicou.

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili,
že uvedené výrobky sa nebudú predávať ani poskytovať konečnému spotrebiteľovi po 18. apríli 2009.

Článok 3
1.
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na zaistenie súladu s touto
smernicou, a to najneskôr do 18. januára 2008. Bezodkladne
oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku
medzi týmito ustanoveniami a touto smernicou.
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Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto
smernicu. Členské štáty určia, ako sa takýto odkaz vykoná.
2.
Členské štáty oznámia Komisii znenie základných ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré prijmú
v oblasti pôsobnosti tejto smernice.
Článok 4
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po dni jej uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 5
Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 17. apríla 2007
Za Komisiu
Günter VERHEUGEN

podpredseda
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PRÍLOHA
Smernica 76/768/EHS sa mení a dopĺňa takto:
1. Z časti 1 prílohy IV sa vypúšťa farbivo CI 45425.
2. Časť 1 prílohy VI sa mení a dopĺňa takto:
a) vypúšťa sa referenčné číslo 10;
b) referenčné číslo 56 sa nahrádza týmto:

Referenčné
číslo

Látka

Maximálna povolená
koncentrácia

Obmedzenia a požiadavky

Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré musia
byť uvedené na obale

a

b

c

d

e

a) výrobky určené
na oplachovanie:
0,02 %

Nepoužívať vo výrobkoch určených na ústnu
hygienu a starostlivosť
o pery.

a) ‚Nepoužívať pre deti
do troch rokov’ (**)

„56

jódpropynyl-butylkarbamát
(IPBC)
3-jód-2-propynylbutylkarbamát
číslo CAS: 5540653-6

b) výrobky, ktoré sa
nechávajú
pôsobiť: 0,01 %,
okrem dezodorantov/antiperspirantov:
0,0075 %

b) ‚Nepoužívať pre deti
do troch rokov’ (***)

a) Nepoužívať
v prípravkoch pre
deti do troch rokov,
s výnimkou
prípravkov do
kúpeľa/sprchových
gélov a šampónov.
b) — Nepoužívať
v telových mliekach a telových
krémoch (*)
— Nepoužívať pre
deti do troch
rokov.

(*) Iba pre výrobky iné ako prípravky do kúpeľa/sprchové gély a šampóny, ktoré sa môžu používať pre deti do troch rokov.
(**) Iba pre výrobky, ktoré sa môžu používať pre deti do troch rokov.
(***) Vzťahuje sa na všetky výrobky, ktoré sú určené na aplikáciu na väčšiu časť tela.“

