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DIREKTIIVID
KOMISJONI DIREKTIIV 2007/53/EÜ,
29. august 2007,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta nimetatud direktiivi
III lisa kohandamiseks tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)

Artikkel 2

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi
76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 8
lõiget 2,
olles konsulteerinud tarbekaupade teaduskomiteega,
ning arvestades järgmist:
(1)

Fluoriühendite kasutamine on juba reguleeritud direktiivi
76/768/EMÜ III lisa 1. osas sätestatud piirangute ja tingimustega. Tarbekaupade teaduskomitee leiab, et kui alla
kuue aastaste laste ainsaks fluoriidiga kokkupuute allikaks
on 1 000–1 500 ppm kontsentratsiooniga hambapasta,
on nende fluoroosi haigestumise oht, juhul kui nad
järgivad soovitust ja sellist hambapastat kasutavad, väga
väike. Seetõttu tuleks III lisa 1. osa viitenumbreid 26–43
ja viitenumbreid 47 ja 56 vastavalt muuta.

(2)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(3)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa muudetakse vastavalt käesoleva
direktiivi lisale.

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud
komisjoni direktiiviga 2007/22/EÜ (ELT L 101, 18.4.2007, lk 11).

1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 19.
aprilliks 2008. Nad edastavad kõnealuste sätete teksti ning
kõnealuste sätete ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli
viivitamata komisjonile.
Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 19. jaanuarist 2009.
Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või, nende normide ametliku avaldamise korral, nende
juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad
ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud riiklike põhiliste õigusnormide teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. august 2007
Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN
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LISA
III lisa 1. osa viitenumbrites 26–43 ja viitenumbrites 47 ja 56 lisatakse igale kandele veerus f järgmine tekst:
„Hambapasta, mille fluoriidisisaldus on 0,1–0,15 % ja mis ei ole märgistatud kui lastele sobimatu (näiteks „ainult
täiskasvanutele”), peab kandma kohustuslikku märgistust:
„Kuni kuueaastastele lastele: võtta herneterasuurune kogus ja puhastada hambad täiskasvanu juhendamisel, et alla
neelataks võimalikult vähe hambapastat. Kui te manustate fluoriide mõnel muul moel, konsulteerige hambaarsti või
arstiga.” ”
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