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DIREKTYVOS
KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/6/EB
2009 m. vasario 4 d.
iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir
III priedus su technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)

tėmis, suderinimo (2) I priedą klasifikuojamos kaip 1, 2 ir
3 kategorijos kancerogeninės, mutageninės arba toksiškos
reprodukcijai medžiagos (toliau – KMR). Tačiau cheminė
medžiaga, kuri pagal Direktyvą 67/548/EEB priskiriama 3
kategorijai, gali būti naudojama, jei tam pritaria ją įver
tinęs Vartotojų produktų mokslinis komitetas (toliau –
VPMK).

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

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

(4)

VPMK nuomone, toluenas, kuris Direktyvos 67/548/EEB
I priede klasifikuojamas kaip 3 kategorijos KMR, įvertinus
bendrąjį toksiškumą, yra saugus naudoti, kai nagų prie
žiūros gaminiuose jo yra ne daugiau kaip 25 %, tačiau
reikėtų siekti, kad jo neįkvėptų vaikai.

(5)

Vienai iš valstybių narių nustačius, kaip numatyta Direk
tyvos 76/768/EEB 12 straipsnyje, dietilenglikolio mono
butileterio (DEGBE) ir etilenglikolio monobutileterio
(EGBE) naudojimo kosmetikos gaminiuose ribojamąsias
priemones, buvo konsultuojamasi su VPMK. Mokslinio
komiteto nuomone, DEGBE, naudojamas kaip plaukų
dažų tirpiklis, kurio koncentracija yra ne didesnė kaip
9,0 %, nekelia pavojaus vartotojo sveikatai. Be to, Komi
tetas mano, kad pavojaus vartotojo sveikatai nekelia ir
EGBE, naudojamas kaip oksidinių plaukų dažų tirpiklis,
kurio koncentracija yra ne didesnė kaip 4,0 %, ir kaip
neoksidinių plaukų dažų tirpiklis, kurio koncentracija
yra ne didesnė kaip 2,0 %. Tačiau VPMK nuomone,
naudoti šias medžiagas kaip aerozolines arba purškiamą
sias nėra saugu, todėl reikėtų uždrausti naudoti minėtas
šių formų medžiagas.

(6)

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

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosme
tikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

pasikonsultavusi su Vartotojų produktų moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

Vienai iš valstybių narių nustačius, kaip numatyta Direk
tyvos 76/768/EEB 12 straipsnyje, dietilenglikolio (DEG)
naudojimo kosmetikos gaminiuose ribojamąsias prie
mones, buvo konsultuojamasi su VPMK. Mokslinio komi
teto nuomone, DEG neturėtų būti kosmetikos gaminių
sudedamąja dalimi, tačiau gatavi kosmetikos gaminiai,
kuriuose DEG priemaišų koncentracija yra ne didesnė
kaip 0,1 %, gali būti laikomi saugiais, todėl reikėtų
uždrausti naudoti DEG kosmetikos gaminiuose ir nusta
tyti 0,1 % viršutinę DEG likučių ribą.

(2)

Vienai iš valstybių narių nustačius, kaip numatyta Direk
tyvos 76/768/EEB 12 straipsnyje, fitonadiono naudojimo
kosmetikos gaminiuose ribojamąsias priemones, buvo
konsultuojamasi su VPMK. Mokslinio komiteto
nuomone, naudoti fitonadioną kosmetikos gaminiuose
nesaugu, nes jis gali sukelti odos alergiją, kurios paveik
tiems asmenims gali būti neleidžiama naudotis kitomis
svarbiomis terapinėmis medžiagomis. Todėl fitonadioną
reikėtų uždrausti.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:
(3)

Direktyva 76/768/EEB kosmetikos gaminiuose drau
džiama naudoti chemines medžiagas, kurios pagal
1967 m. birželio 27 d. Direktyvos 67/548/EEB dėl įsta
tymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų
medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etike

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

1 straipsnis
Direktyvos 76/768/EEB II ir III priedai iš dalies keičiami pagal
šios direktyvos priedą.
(2) OL 196, 1967 8 16, p. 1.
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2 straipsnis
1.
Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2009 m. rugpjūčio 5 d.
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios
direktyvos įgyvendinimui. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų
teisės aktų tekstus.
Valstybės narės taiko šių teisės aktų nuostatas nuo 2009 m.
lapkričio 5 d.
Su šios direktyvos priedo 2 punkte nurodytu toluenu (nuorodos
numeris 185) susijusias nuostatas valstybės narės taiko nuo
2010 m. vasario 5 d.
Valstybės narės, priimdamos pirmoje pastraipoje nurodytus
teisės aktus, daro juose nuorodą į šią direktyvą arba tokia
nuoroda daroma juos oficialiai skelbiant. Valstybės narės
nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2009 2 5

2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų
tekstus.
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 4 d.
Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas
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PRIEDAS
Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:
(1) II priede įrašomi šie nuorodų numeriai:

Nuorodos numeris

CAS Nr.
EB Nr.

Cheminis pavadinimas

„1370
1371

Diethylene glycol (DEG), likučių lygį žr. III priede

CAS Nr. 111-46-6

2,2′-oxydiethanol

EB Nr. 203-872-2

Phytonadione [INCI], phytomenadione [INN]

CAS Nr. 84-80-0/81818-54-4
EB Nr. 201-564-2“

(2) III priedo 1 dalyje pridedami šie nuorodų numeriai 185–188:

Nuorodos
numeris

Medžiaga

a

„185

b

Toluene
CAS Nr. 108-88-3

Naudojimo sąlygos bei
įspėjimai, kurie turi
būti išspausdinti
etiketėje

Apribojimai

Vartojimo ir (arba)
naudojimo sritis

Didžiausia leidžiama
koncentracija gatavame
kosmetikos gaminyje

Kiti apribojimai ir
reikalavimai

c

d

e

Nagų priežiūros
gaminiai

25 %

Likučiai sudeda
mosiose dalyse

0,1 %

Saugoti nuo vaikų
Skirta suaugusie
siems

EB Nr. 203-625-9
186

Diethylene
(DEG)

glycol

CAS Nr. 111-46-6
EB Nr. 203-872-2
2,2′-oxydiethanol
187

Butoxydiglycol
CAS Nr. 112-34-5

Plaukų dažų
tirpiklis

9%

Nenaudoti aerozo
liniuose gami
niuose

Oksidinių plaukų
dažų tirpiklis

4,0 %

Nenaudoti aerozo
liniuose gami
niuose

Neoksidinių
plaukų dažų
tirpiklis

2,0 %

Nenaudoti aerozo
liniuose gami
niuose“

EB Nr. 203-961-6
dietilenglikolio
monobutileteris
(DEGBE)
188

Butoxyethanol
CAS Nr. 111-76-2
EB Nr. 203-905-0
etilenglikolio
monobutileteris
(EGBE)

f

