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DIREKTĪVAS
KOMISIJAS DIREKTĪVA 2007/53/EK
(2007. gada 29. augusts),
ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, lai tās III pielikumu
pielāgotu tehnikas attīstībai
(Dokuments attiecas uz EEZ)

2. pants

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,
apspriedusies ar Zinātnisko komiteju patērētājiem paredzēto
preču jautājumos,

Tās piemēro minētos noteikumus no 2009. gada 19. janvāra.
Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai.
Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.

tā kā:
(1)

1.
Dalībvalstis vēlākais līdz 2008. gada 19. aprīlim pieņem
un publicē normatīvos un administratīvos aktus, kas vajadzīgi,
lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis tūlīt dara
zināmus Komisijai minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto
noteikumu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Fluora sastāvdaļas šobrīd ir uzskaitītas Direktīvas
76/768/EEK III pielikuma 1. daļā, un tām piemēro tur
izstrādātos ierobežojumus un nosacījumus. Zinātniskā
komiteja patērētājiem paredzēto preču jautājumos
uzskata, ka tad, ja vienīgais fluora avots ir zobu pasta
ar fluora saturu no 1 000 līdz 1 500 ppm, ir maz iespējams, ka bērni līdz sešu gadu vecumam varētu saslimt ar
fluorozi, ja šādu zobu pastu lieto saskaņā ar lietošanas
pamācību. Tāpēc attiecīgi jāgroza ieraksti ar 26. līdz 43.
atsauces numuru un ieraksti ar 47. un 56. atsauces
numuru III pielikuma 1. daļā.

2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus savu tiesību aktu
galvenos noteikumus, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva.
3. pants
Šī direktīva stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
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(2)

Tādēļ attiecīgi jāgroza Direktīva 76/768/EEK.

(3)

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

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2007. gada 29. augustā
IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Direktīvas 76/768/EEK III pielikumu groza saskaņā ar šīs direktīvas pielikumu.

(1) OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2007/22/EK (OV L 101, 18.4.2007.,
11. lpp.).

Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN
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PIELIKUMS
Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 1. daļā ierakstos ar 26. līdz 43. atsauces numuru un ierakstos ar 47. un 56. atsauces
numuru f slejā pievieno šādu tekstu:
“Jebkurai zobu pastai, kas satur no 0,1 % līdz 0,15 % fluora, ja vien tā jau nav marķēta kā tāda, kas nav paredzēta
bērniem (piem., “tikai pieaugušajiem”), obligāti jābūt marķētai šādi:
“Bērniem vecumā līdz sešiem gadiem: lietot pastu zirņa lielumā un tīrīt zobus pieaugušā uzraudzībā, lai samazinātu
norīšanas iespēju. Ja lietojat citus fluoru saturošus produktus, konsultējieties ar zobārstu vai ārstu.” ”
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