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DIREKTIIVID
KOMISJONI DIREKTIIV 2009/6/EÜ,
4. veebruar 2009,
millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ selle II ja III lisa
kohandamiseks tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)

õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) (2) I lisale 1.,
2., ja 3. kategooria kantserogeenseteks, mutageenseteks
või
reproduktiivtoksilisteks
aineteks.
Direktiivis
67/548/EMÜ 3. kategooriasse liigitatud ainete kasutamist
võib siiski lubada tingimusel, et neid on hinnatud tarbe
kaupade teaduskomitees ja komitee on need ained heaks
kiitnud.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi
76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastu
võetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 8
lõiget 2,

(4)

Tarbekaupade teaduskomitee on seisukohal, et tolueen,
mis on direktiivi 67/548/EMÜ I lisa alusel klassifitseeritud
3. kategooria kantserogeensete, mutageensete ja repro
duktiivtoksiliste ainete hulka, on üldisest toksikoloogili
sest seisukohast ohutu, kui seda on küünehooldustoo
detes kuni 25 %; siiski tuleks jälgida, et lapsed seda
ainet sisse ei hinga.

(5)

Kui üks liikmesriik oli võtnud direktiivi 76/768/EMÜ
artikli 12 alusel piiravaid meetmeid dietüleenglükoolmo
nobutüüleetri ja etüleenglükoolmonobutüüleetri kasuta
mise suhtes kosmeetikatoodetes, konsulteeriti tarbekau
pade teaduskomiteega. Nimetatud teaduskomitee on
seisukohal, et dietüleenglükoolmonobutüüleetri kasuta
mine lahustina juuksevärvides kontsentratsioonis kuni
9,0 % ei ohusta tarbijate tervist. Peale selle on komitee
seisukohal, et etüleenglükoolmonobutüüleetri kasutamine
lahustina oksüdatiivsetes juuksevärvides kontsentrat
sioonis kuni 4,0 % ja mitteoksüdatiivsetes juuksevärvides
kontsentratsioonis kuni 2,0 % ei ohusta tarbijate tervist.
Siiski ei pidanud tarbekaupade teaduskomitee nende
ainete kasutamist ohutuks, kui toode on aerosooli kujul
või pihustatav; seega tuleks niisugune võimalik kasuta
mine keelata.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ette nähtud meetmed on kooskõlas
alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

olles konsulteerinud tarbekaupade teaduskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

Kui üks liikmesriik oli võtnud direktiivi 76/768/EMÜ
artikli 12 alusel piiravaid meetmeid dietüleenglükooli
kasutamise suhtes kosmeetikatoodetes, konsulteeriti
tarbekaupade teaduskomiteega. Arvestades, et nimetatud
teaduskomitee on seisukohal, et dietüleenglükooli ei
tohiks kasutada kosmeetikatoodete koostisainena, kuid
dietüleenglükooli sisaldust valmis kosmeetikatoodetes
võõrlisandina kontsentratsioonis kuni 0,1 % võib pidada
ohutuks, tuleks selle aine kasutamine kosmeetikatoodetes
keelata ja selle jääkide piirnormiks kinnitada 0,1 %.

(2)

Kui üks liikmesriik oli võtnud direktiivi 76/768/EMÜ
artikli 12 alusel piiravaid meetmeid fütonadiooni kasuta
mise suhtes kosmeetikatoodetes, konsulteeriti tarbekau
pade teaduskomiteega. Teaduskomitee on seisukohal, et
fütonadiooni kasutamine kosmeetikatoodetes ei ole
ohutu, sest see võib põhjustada nahaallergiat, ning isikud,
kellel see on niisugust allergiat põhjustanud, võivad jääda
ilma olulisest raviainest. Seetõttu tuleks see aine keelata.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
(3)

Direktiiviga 76/768/EMÜ keelatakse kasutada kosmeeti
katoodetes aineid, mida liigitatakse vastavalt nõukogu
27. juuni 1967. aasta direktiivi 67/548/EMÜ (ohtlike
ainete liigitamist, pakendamist ja märgistamist käsitlevate

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.

Artikkel 1
Direktiivi 76/768/EMÜ II ja III lisa muudetakse vastavalt käes
oleva direktiivi lisale.
(2) EÜT 196, 16.8.1967, lk 1.
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Artikkel 2
1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direk
tiivi järgimiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 5. augustiks
2009. Nad edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata
komisjonile.

5.2.2009

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste õigusnormide
teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 5. novembrist 2009.
Artikkel 4
Lisa punktis 2 viitenumbriga 185 märgitud ainet nimega
tolueen käsitlevaid norme kohaldavad nad siiski alates
5. veebruarist 2010.

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 4. veebruar 2009
Kui liikmesriigid esimeses lõigus osutatud normid vastu võtavad,
lisavad nad nendesse normidesse või nende normide ametliku
avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile.
Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN
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LISA
Direktiivi 76/768/EMÜ muudetakse järgmiselt.
1) II lisasse lisatakse järgmised viitenumbrid:

Viitenumber

CASi nr
EÜ nr

Keemiline nimetus

„1370
1371

Diethylene glycol – jääktasemeid vt III lisast

CASi nr 111-46-6

2,2’-oksüdietanool

EÜ nr 203-872-2

Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN]

CASi nr 84-80-0/81818-54-4;
EÜ nr 201-564-2”

2) III lisa 1. osasse lisatakse järgmised viitenumbrid 185 kuni 188:

Viite
number

Aine

a

„185

b

Toluene
CASi nr 108-88-3

Märgistusele
trükitavad
kasutustingimused
ja hoiatused

Piirangud

Rakendus- ja/või
kasutusala

Suurim lubatud
sisaldus valmis
kosmeetikatootes

Muud piirangud ja
nõuded

c

d

e

Küünehooldus
tooted

25 %

Hoida lastele kätte
saamatus kohas
Kasutamiseks
üksnes täiskasvanu
tele

EÜ nr 203-625-9

186

Diethylene glycol
CASi nr 111-46-6

Jäägid koostisai
netes

0,1 %

EÜ nr 203-872-2
2,2’-oksüdietanool
187

Butoxydiglycol
CASi nr 112-34-5

Lahusti juuksevär
vides

9%

Mitte kasutada
aerosooli-balloo
nides (pihustites)

Lahusti oksüdatiiv
setes juuksevär
vides

4,0 %

Mitte kasutada
aerosooli-balloo
nides (pihustites)

Lahusti mitte
oksüdatiivsetes
juuksevärvides

2,0 %

Mitte kasutada
aerosooli-balloo
nides (pihustites)”

EÜ nr 203-961-6
dietüleenglükool
monobutüüleeter
188

Butoxyethanol
CASi nr 111-76-2
EÜ nr 203-905-0
etüleenglükool
monobutüüleeter

f

