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DYREKTYWY
DYREKTYWA KOMISJI 2008/14/WE
z dnia 15 lutego 2008 r.
zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu
dostosowania jej załącznika III do postępu technicznego
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

niają wymogi ustanowione w niniejszej dyrektywie,
konieczne jest wprowadzenie odpowiednich okresów
przejściowych.

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,
(5)

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca
1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szczególności jej art. 8 ust. 2,

Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycznych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

a także mając na uwadze, co następuje:
Artykuł 1
(1)

W dyrektywie 76/768/EWG zakazano wykorzystania
w produktach kosmetycznych substancji uznanych za
rakotwórcze, mutagenne lub działające toksycznie na
rozrodczość (zwanych dalej CMR) z kategorii 1, 2 i 3
w rozumieniu załącznika I do dyrektywy Rady
67/548/EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do klasyfikacji, pakowania
i etykietowania substancji niebezpiecznych (2). Jednakże
wykorzystanie substancji zaliczonej do kategorii 3
może być dopuszczone, jeżeli zostanie ono poddane
ocenie i zatwierdzone przez Komitet Naukowy ds.
Produktów Konsumenckich (SCCP).

W części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2
Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne działania
w celu zagwarantowania, że produkty niespełniające wymogów
ustanowionych w niniejszej dyrektywie nie są sprzedawane lub
przekazywane konsumentowi końcowemu po dniu 16 lutego
2009 r.

Artykuł 3
(2)

W zakresie, w jakim SCCP uważa, iż glioksal, substancja
uznana za CMR z kategorii 3 w rozumieniu załącznika
I do dyrektywy Rady 67/548/EWG, stanowi nieznaczne
ryzyko, jeżeli występuje w produktach kosmetycznych
w dawce nieprzekraczającej 100 ppm, należy odpowiednio zmienić załącznik III do dyrektywy
76/768/EWG.

(3)

Należy zatem
76/768/EWG.

dyrektywę

Państwa członkowskie zaczną stosować wymienione przepisy
od dnia 16 listopada 2008 r.

(4)

Aby zapewnić sprawne przejście od obowiązujących
formuł produktów kosmetycznych do takich, które speł-

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odesłania określane są przez państwa członkowskie.

odpowiednio

zmienić

(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, s. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2007/67/WE (Dz.U. L 305 z 23.11.2007, s. 22).
(2) Dz.U. 196 z 16.8.1967, s. 1. Dyrektywa ostatnio zmieniona dyrektywą 2006/121/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (Dz.U. L 396
z 30.12.2006, s. 795). Sprostowanie w Dz.U. L 136 z 29.5.2007,
s. 281).

1.
Państwa członkowskie przyjmą i opublikują, najpóźniej do
dnia 16 sierpnia 2008 r. przepisy ustawowe, wykonawcze
i administracyjne niezbędne do wykonania niniejszej dyrektywy.
Państwa członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst tych
przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami
a niniejszą dyrektywą.

2.
Państwa członkowskie przekażą Komisji teksty głównych
przepisów prawa krajowego, dotyczących dziedziny objętej
niniejszą dyrektywą.
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Artykuł 4
Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.
Artykuł 5
Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 lutego 2008 r.
W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący

ZAŁĄCZNIK
W części 1 załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG dodaje się następujący wpis dotyczący glioksalu:
Ograniczenia
Numer
porządkowy

Substancja

a

b

„102

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

Maksymalne
dopuszczalne
Zakres zastosowania
stężenie w gotowych
i/lub użycia
produktach
kosmetycznych
c

d

100 mg/kg”

Inne ograniczenia
i wymagania

e

Warunki stosowania
i ostrzeżenia, które
muszą być
wydrukowane na
etykiecie

f

