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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2008/14/CE A COMISIEI
din 15 februarie 2008
de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul
adaptării anexei III a acesteia la progresul tehnic
(Text cu relevanță pentru SEE)

conformează cerințelor prevăzute în prezenta directivă,
este necesar să se prevadă perioade de tranziție adecvate.

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,
(5)

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie
1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire
la produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

întrucât:

(1)

(2)

(3)

Directiva 76/768/CEE interzice utilizarea substanțelor
considerate cancerigene, mutagene sau toxice pentru
reproducere (denumite în continuare CMR) din
categoria 1, 2 și 3, prevăzute în anexa I la Directiva
67/548/CEE a Consiliului din 27 iunie 1967 privind
apropierea actelor cu putere de lege și a actelor administrative referitoare la clasificarea, ambalarea și etichetarea
substanțelor periculoase (2). Cu toate acestea, utilizarea
substanțelor încadrate în categoria 3 în conformitate cu
Directiva 67/548/CEE poate fi permisă sub rezerva
evaluării și aprobării de către Comitetul științific pentru
produse destinate consumatorilor (CSPC).

În măsura în care CSPC consideră că substanța glioxal,
clasificată ca CMR din categoria 3 în conformitate cu
anexa I la Directiva 67/548/CEE reprezintă un risc
neglijabil atunci când se găsește în concentrații de până
la 100 ppm în produsele cosmetice, anexa III la Directiva
76/768/CEE trebuie modificată în consecință.

Prin urmare, Directiva 76/768/CEE ar trebui modificată
în consecință.

Măsurile prevăzute de prezenta directivă sunt conforme
cu avizul Comitetului permanent pentru produse
cosmetice,

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
Partea 1 din anexa III la Directiva 76/768/CEE se modifică în
conformitate cu anexa la prezenta directivă.

Articolul 2
Statele membre adoptă toate măsurile necesare pentru a garanta
că produsele care nu se conformează prezentei directive nu sunt
vândute sau cedate consumatorului final după 16 februarie
2009.

Articolul 3
(1)
Statele membre adoptă și publică, până la 16 august
2008, actele cu putere de lege și actele administrative
necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele
membre comunică de îndată Comisiei textul dispozițiilor
respective și un tabel de corespondență între dispozițiile
respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 16
noiembrie 2008.

Pentru a asigura o trecere armonioasă de la formulele
existente ale produselor cosmetice la formule care se

Atunci când statele membre adoptă aceste dispoziții, ele conțin
o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(1) JO L 262, 27.9.1976, p. 169. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2007/67/CE a Comisiei (JO L 305, 23.11.2007, p. 22).
(2) JO 196, 16.8.1967, p. 1. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2006/121/CE a Parlamentului European și a Consiliului
(JO L 396, 30.12.2006, p. 850).

(2)
Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre
textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le
adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

(4)
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Articolul 4
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Articolul 5
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 15 februarie 2008.
Pentru Comisie
Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte

ANEXĂ
Partea 1 din anexa III la Directiva 76/768/CEE se completează cu următoarea mențiune pentru glioxal:
Restricții

Nr. crt.

Substanța

a

b

„102

Glioxal
Glyoxal (INCI)
Nr. CAS 107-22-2
Nr. EINECS 203-474-9

Condiții de folosire și
avertismente ce
Concentrația maximă
trebuie tipărite pe
Domeniul de aplicare
admisă în produsul Alte limitări și cerințe
etichete
și utilizare
cosmetic finit
c

d

100 mg/kg”

e

f

