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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2008/14/ЕО НА КОМИСИЯТА
от 15 февруари 2008 година
за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел
адаптиране на приложение III към нея към техническия напредък
(текст от значение за ЕИП)

да отговарят на изискванията, посочени в настоящата
директива, е необходимо да се предвидят целесъобразни
преходни периоди.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли
1976 г. относно сближаването на законодателствата на
държавите-членки, свързани с козметични продукти (1), и поспециално член 8, параграф 2 от нея,

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
козметични продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

като има предвид, че:
Член 1
(1)

Директива 76/768/ЕИО забранява употребата в
козметични продукти на вещества, класифицирани като
канцерогенни, мутагенни или токсични за репродукцията
(наричани по-долу КМР), от категория 1, 2 и 3, в
приложение I към Директива 67/548/ЕИО на Съвета от
27 юни 1967 г. за сближаването на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни
вещества (2). Обаче употребата на вещества, класифицирани в категория 3 съгласно Директива 67/548/ЕИО,
може да бъде разрешена при условие, че има оценка и
одобрение от Научния комитет по потребителски
продукти (НКПП).

(2)

Доколкото НКПП счита, че глиоксалът, вещество класифицирано като КМР от категория 3 в приложение I към
Директива 67/548/ЕИО, носи незначителен риск при
наличие до 100 ppm в козметичните продукти,
приложение III към Директива 76/768/ЕИО трябва да
бъде съответно изменено.

(3)

Директива
изменена.

(4)

За да осигури плавно преминаване от съществуващите
формули на козметичните продукти към формули, които

76/768/ЕИО

следва

да

бъде

съответно

(1) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169. Директива, последно изменена с
Директива 2007/67/ЕО на Комисията (ОВ L 305, 23.11.2007 г., стр.
22).
(2) ОВ 196, 16.8.1967 г., стр. 1. Директива, последно изменена с
Директива 2006/121/ЕО на Европейския парламент и на Съвета
(ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 850).

Част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО се изменя
в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2
Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да
гарантират, че продуктите, които не отговарят на изискванията
на настоящата директива, няма да бъдат продавани или предоставяни на крайния потребител след 16 февруари 2009 г.

Член 3
1.
Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до 16
август 2008 г. законовите, подзаконовите и административните
разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата
директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на
тези разпоредби и прилагат таблица на съответствието между
разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат тези разпоредби, считано от 16 ноември 2008 г.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът
на позоваване се определят от държавите-членки.

2.
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното законодателство, които
те приемат в областта, уредена с настоящата директива.
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Член 4
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на
Европейския съюз.
Член 5
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 15 февруари 2008 година.
За Комисията
Günter VERHEUGEN

Заместник-председател

ПРИЛОЖЕНИЕ
В част 1 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО се добавя следната информация относно глиоксал:
Ограничения
Референтен
номер

Вещество

а

б

„102

Глиоксал
Glyoxal (INCI)
CAS № 107-22-2
EINECS № 203-474-9

Поле на приложение
и/или употреба

Максимално
допустима
концентрация в
завършения
козметичен продукт

в

г

100 mg/kg“

Начин на употреба и
предпазни мерки,
Други ограничения и които следва да се
отпечатват на етикета
изисквания

д

е

