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ДИРЕКТИВА 2009/164/ЕС НА КОМИСИЯТА
от 22 декември 2009 година
за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия прогрес на приложения II и III към
Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметични продукти
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(3)

В Директива 2008/42/ЕО на Комисията от 3 април
2008 г. за изменение на Директива 76/768/ЕИО на
Съвета относно козметични продукти, с цел привеждане
в съответствие с техническия прогрес на приложения II и
III от нея (4), в част 1 от приложение III към Директива
76/768/ЕИО бяха включени няколко алилови естера,
съдържащи алилов алкохол като примес. Веществото
allyl phenethyl ether може също така да съдържа
алилов алкохол като примес. През 2000 г. НККПНППП
предостави становище за това вещество, като препоръча
горна граница от 0,1 % за алилов алкохол като примес.

(4)

Предвид становището на НККПНППП, както и за осигу
ряване на последователност, е целесъобразно включването
на веществото allyl phenethyl ether, заедно със съот
ветното ограничение, в част 1 от приложение III към
Директива 76/768/ЕИО.

(5)

Групата вещества Terpene terpenoids sinpine понастоящем
е регламентирана под референтен номер 130 в част 1 от
приложение III към Директива 76/768/ЕИО. Думата
„sinpine“ обаче е търговско наименование и по тази
причина следва да бъде заличена от наименованието на
посочената група вещества.

(6)

Поради това Директива 76/768/ЕИО следва да бъде
съответно изменена.

(7)

С оглед на плавното преминаване от съществуващите
формули на козметичните продукти към формули, които
отговарят на изискванията, посочени в настоящата
директива, е необходимо да се предвидят целесъобразни
преходни периоди.

(8)

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

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за
функционирането на Европейския съюз,
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 поспециално член 8, параграф 2 от нея,
след консултации с Научния комитет по безопасност на потре
бителите,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Веществото масло от върбика (Lippia citriodora Kunth.) в
момента е забранено за използване в козметичните
продукти и е посочено в приложение II към Директива
76/768/ЕИО под референтен номер 450. Забраната за
използване на това вещество беше въведена въз основа
на становище от май 2000 г. на Научния комитет по
козметичните продукти и нехранителните продукти, пред
назначени за потребителите (НККПНППП), заменен
впоследствие от Научния комитет по потребителските
продукти (НКПП) с Решение 2004/210/ЕО на
Комисията (2), а по-късно — от Научния комитет по
безопасност на потребителите (НКБП) с Решение
2008/721/ЕО на Комисията (3). НККПНППП препоръча
забраната на етерични масла от върбика (Lippia citriodora
Kunth) и производните им, напр. конкрет и абсолю,
когато се използват като съставка на парфюмна
композиция, въз основа на потенциала им да предизвикат
свръхчувствителност.
По-късно обаче, в становище от 2001 г. НККПНППП
заключи, че абсолю от върбика, получено от Lippia
citriodora Kunth., не следва да бъде използвано, ако
нивото му в готовия козметичен продукт надвишава
0,2 %. По тази причина е целесъобразно абсолю от
върбика (Lippia citriodora Kunth.) да бъде включено
заедно със съответното ограничение в част 1 от
приложение III към Директива 76/768/ЕИО. Целесъ
образно е също така да бъде променен референтен
номер 450 от приложение III, за да се поясни, че
веществата етерични масла от върбика (Lippia citriodora
Kunth.) и производните им, различни от абсолю, са
забранени, когато се използват като съставка на
парфюмна композиция.

(1) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.
(2) ОВ L 66, 4.3.2004 г., стр. 45.
(3) ОВ L 241, 10.9.2008 г., стр. 21.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Приложения II и III към Директива 76/768/ЕИО се изменят в
съответствие с приложението към настоящата директива.
Член 2
Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да
гарантират, че считано от 15 февруари 2011 г., козметични
продукти, които не съответстват на изискванията на настоящата
директива, не се пускат на пазара от производителите на Съюза
или от установените в Съюза вносители.
(4) ОВ L 93, 4.4.2008 г., стр. 13.
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Държавите-членки предприемат всички необходими мерки, за да
гарантират, че считано от 15 август 2011 г., козметични
продукти, които не съответстват на изискванията на настоящата
директива, не се продават или предлагат на крайните потре
бители в Съюза.
Член 3
1.
Държавите-членки приемат и публикуват до 15 август
2010 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 посочените разпоредби от 15 февруари 2011 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.

23.12.2009 г.

2.
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното право, които те
приемат в областта, обхваната с настоящата директива.
Член 4
Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след
публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 5
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 декември 2009 година.
За Комисията
José Manuel BARROSO

Председател
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Директива 76/768/ЕИО се изменя, както следва:
1. В приложение II референтен номер 450 „Масло от върбика (Lippia citriodora Kunth.) (CAS № 8024-12-2), когато се
използва като ароматизираща съставка“ се заменя с „Етерични масла от върбика (Lippia citriodora Kunth.) и производните
им, различни от абсолю (CAS № 8024-12-2), когато се използват като съставка на парфюмна композиция.“
2. В приложение III част 1 се изменя, както следва:
а) следната точка се вмъква след точка с референтен номер 151:

Ограничения
Референтен
номер

Вещество

а

б

„151а

Allyl phenethyl ether

Област на
Максимална
приложение позволена концен
и/или
трация в готовия
употреба
козметичен продукт
в

Други ограничения и
изисквания

г

д

Условия за употреба
и предупреждения,
които трябва да
бъдат отпечатани на
етикета
е

Нивото на свободния
алилов алкохол в етера не
трябва да е по-високо от
0,1 %“

CAS № 14289-65-7
ЕО № 238-212-2

б) добавя се следната точка:

Ограничения
Референтен
номер

Вещество

а

б

„X

Абсолю от върбика
(Lippia citriodora
Kunth.)
CAS № 8024-12-2

Област на
Максимална
приложение позволена концен
и/или
трация в готовия
употреба
козметичен продукт
в

г

Други ограничения и
изисквания
д

Условия за употреба
и предупреждения,
които трябва да
бъдат отпечатани на
етикета
е

0,2 %“

в) в колона „б“ на точка с референтен номер 130, думите „Terpene terpenoids sinpine“ се заменят с „Terpenes и
terpenoids“.

