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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВА 2008/123/ЕО НА КОМИСИЯТА
от 18 декември 2008 година
за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти с цел
адаптиране на приложения II и VII от нея към техническия прогрес
(текст от значение за ЕИП)

максимална концентрация от 10 % в козметични
продукти, включително в слънцезащитни продукти, не
представлява опасност за потребителя. С цел разширяване
на обхвата на разрешената употреба на това вещество
колона „в“ от вписване 28 в приложение VII към
Директива 76/768/ЕИО следва да бъде изменена.

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
по-специално член 8, параграф 2 от нея,
след консултация с Научния комитет по потребителски
продукти,
като има предвид, че:
(1)

(2)

(3)

(4)

В становището си от 20 юни 2006 г. Научният комитет
по потребителски продукти (НКПП) заключи, че „Въпреки
че понастоящем 4-аминобензоената киселина (PABA) е
позволена и се използва като слънцезащитен филтър, по
време на оценката на досието стана ясно, че по-голяма
част от информацията не отговаря на последните
приложими стандарти и насоки“. С цел извършване на
точна оценка на риска от използването на 4-аминобен
зоената киселина НКПП поиска преди 1 юли 2007 г.
представителите на козметичната промишленост да пред
ставят ново досие, съдържащо допълнителни данни за
безопасността в съответствие със съвременните стандарти
и насоките на НКПП.
Козметичната промишленост не предостави допълни
телните данни за безопасност, поискани от НКПП в стано
вището му от 20 юни 2006 г.
Без точна оценка на риска 4-аминобензоената киселина
не може да се счита за безопасна за употреба като UV
филтър в козметични продукти и следва да бъде заличена
от приложение VII и включена в приложение II към
Директива 76/768/ЕИО.
По отношение на диетиламино хидроксибезоил хексил
бензоат (INCI) НКПП заключи в становището си от
15 април 2008 г., че употребата на това вещество при

(1) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.

(5)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
козметичните продукти,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Приложения II и VII към Директива 76/768/ЕИО се изменят в
съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2
1.
Държавите-членки приемат и публикуват не по-късно от
8 юли 2009 г. законовите, подзаконовите и административните
разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата
директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на
тези разпоредби.

Те прилагат разпоредбите, установени в точка 3 от прило
жението към настоящата директива, считано от 8 юли 2009 г.

Те прилагат разпоредбите, установени в точки 1 и 2 от прило
жението към настоящата директива, считано от 8 октомври
2009 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 3
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на
Европейския съюз.
Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2008 година.
За Комисията
Günter VERHEUGEN

Заместник-председател

ПРИЛОЖЕНИЕ
Директива 76/768/ЕИО се изменя, както следва:
1. В приложение II вписване 167 „Естери на 4-аминобензоена киселина, със свободна амино група, с изключение на
посочените в приложение VII, част 2“ се заменя с „4-аминобензоена киселина и нейните естери, със свободна
аминогрупа“.
2. В приложение VII вписване 1 се заличава.
3. В приложение VII, вписване 28 думите „в слънцезащитните продукти“ се заличават от колона „в“.

