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DIREKTYVOS
KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/14/EB
2008 m. vasario 15 d.
iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos III
priedą su technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(4)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo dabartinių
kosmetikos gaminių formulių prie šioje direktyvoje
nustatytus reikalavimus atitinkančių formulių, būtina
numatyti tinkamus pereinamuosius laikotarpius.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą
76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

kadangi:
1 straipsnis
(1)

Direktyva 76/768/EEB kosmetikos gaminiuose draudžiama naudoti chemines medžiagas, kurios pagal 1967
m. birželio 27 d. Direktyvos 67/548/EEB dėl įstatymų ir
kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (2) I priedą klasifikuojamos kaip 1, 2 ir 3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos (toliau – KMR). Tačiau cheminė
medžiaga, priskirta 3 kategorijai remiantis Direktyva
67/548/EEB, gali būti naudojama, jei Vartotojų produktų
mokslinis komitetas (toliau – VPMK) ją įvertina ir pritaria
naudojimui.

Direktyvos 76/768/EEB III priedo 1 dalis iš dalies keičiama
pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis
Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo
2009 m. vasario 16 d. šios direktyvos reikalavimų neatitinkantys gaminiai nebūtų parduodami ar perduodami galutiniam
vartotojui.

3 straipsnis
(2)

remiantis VPMK nuomone, glioksalis, kuris pagal Direktyvos 67/548/EEB I priedą klasifikuojamas kaip 3 kategorijos KMR medžiaga, reikšmingo pavojaus nekelia,
jeigu jo kiekis kosmetikos gaminiuose neviršija 100
mln. d. (angl. ppm), dėl to reikia atitinkamai iš dalies
pakeisti Direktyvos 76/768/EEB III priedą.

1.
Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2008 m. rugpjūčio 16 d.
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios
direktyvos įgyvendinimui. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų
nuostatų tekstą ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikties
lentelę.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2008 m. lapkričio 16 d.
(3)

Todėl Direktyvą 76/768/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies
pakeisti.

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos direktyva 2007/67/EB (OL L 305, 2007 11 23,
p. 22).
2
( ) OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/121/EB
(OL L 396, 2006 12 30, p. 851), su pakeitimais, padarytais OL
L 136, 2007 5 29, p. 281.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

LT

L 42/44

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2008 2 16

4 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja 20 dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
5 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. vasario 15 d.
Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas

PRIEDAS
Direktyvos 76/768/EEB III priedo 1 dalyje įterpiamas šis įrašas apie glioksalį:
Apribojimai
Nuorodos
numeris

Medžiaga

a

b

„102

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

Vartojimo ir (arba)
naudojimo sritis

Didžiausia leidžiama
koncentracija
gatavame kosmetikos
gaminyje

Kiti apribojimai ir
reikalavimai

Naudojimo sąlygos
bei įspėjimai, kurie
turi būti išspausdinti
etiketėje

c

d

e

f

100 mg/kg“

