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IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2008/14/EK IRÁNYELVE
(2008. február 15.)
a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki
fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)

összetételére való zökkenőmentes áttérés érdekében
megfelelő átmeneti időszakokat kell biztosítani.

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,
(5)

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

mivel:

(1)

Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának
véleményével,

A 76/768/EGK irányelv megtiltja a veszélyes anyagok
osztályozására, csomagolására és címkézésére vonatkozó
törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések közelítéséről szóló, 1967. június 27-i 67/548/EGK tanácsi
irányelv (2) I. melléklete szerint karcinogénnek, mutagénnek vagy reprodukciót károsítónak (a továbbiakban:
CMR) minősített, 1., 2. és 3. kategóriájú anyagoknak a
kozmetikai termékekben történő használatát. Engedélyezhető azonban a 67/548/EGK irányelv alapján a 3. kategóriába sorolt anyagok használata, amennyiben a
fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (FCTB) értékelte és jóváhagyta azokat.

(2)

Amennyiben az FCTB úgy találja, hogy a 67/548/EGK
irányelv I. melléklete szerint CMR-nek minősített, 3. kategóriába sorolt glioxálnak a kozmetikai termékekben
legfeljebb 100 ppm koncentrációban történő előfordulása
elhanyagolható kockázatot jelent, a 76/768/EGK irányelv
III. mellékletét ennek megfelelően módosítani kell.

(3)

A 76/768/EGK irányelvet ezért a fentieknek megfelelően
módosítani kell.

A 76/768/EGK irányelv III. mellékletének első része ezen
irányelv mellékletének megfelelően módosul.

2. cikk
A tagállamok minden szükséges intézkedést megtesznek annak
biztosítása érdekében, hogy 2009. február 16. után azok a
termékek, amelyek nem felelnek meg ennek az irányelvnek,
sem eladás, sem átadás útján ne kerülhessenek a végső fogyasztóhoz.

3. cikk
(1)
A tagállamok legkésőbb 2008. augusztus 16-ig elfogadják
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul kötelesek benyújtani a
Bizottságnak a rendelkezések szövegét és az irányelv és a rendelkezések közötti megfelelési táblázatot.

E rendelkezéseket 2008. november 16-tól kell alkalmazni.

A kozmetikai termékek meglévő összetételéről az ebben
az irányelvben megállapított követelményeknek megfelelő

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(1) HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2007/67/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 305., 2007.11.23., 22. o.) módosított irányelv.
(2) HL 196., 1967.8.16., 1. o. A legutóbb a 2006/121/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 396., 2006.12.30., 852. o.)
módosított irányelv; helyesbítve: HL L 136., 2007.5.29., 281. o.

(2)
A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadtak el.

(4)
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4. cikk
Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
5. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2008. február 15-én.
a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök

MELLÉKLET
A 76/768/EGK irányelv III. mellékletének első része a glioxálra vonatkozó következő bejegyzéssel egészül ki:
Korlátozások
Hivatkozási
szám

Anyag

a

b

„102

Glioxál
Glioxál (INCI)
CAS-szám: 107-22-2
EINECS-szám:
203-474-9

Felhasználási és/vagy
alkalmazási terület

Engedélyezett
legnagyobb
koncentráció a
kozmetikai
késztermékben

Egyéb korlátozások
és követelmények

c

d

e

100 mg/kg”

Felhasználási
feltételek és
figyelmeztetések,
amelyeket a címkén
fel kell tüntetni

f

