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KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/164/ES
2009 m. gruodžio 22 d.
iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių II ir III priedus, siekiant
juos suderinti su technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

(3)

2008 m. balandžio 3 d. Direktyva 2008/42/EB, iš dalies
keičiančia Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos
gaminių, siekiant suderinti jos II ir III priedus su tech
nikos pažanga (4), keletas alilo esterių, kuriuose yra alilo
alkoholio kaip priemaišos, buvo įtraukti į Direktyvos
76/768/EEB III priedo 1 dalį. Medžiagoje „allyl phenethyl
ether“ irgi gali būti alilo alkoholio kaip priemaišos.
2000 m. SCCNFP pateikė nuomonę, kurioje rekomen
duoja nustatyti šioje medžiagoje esančio alilo alkoholio
kaip priemaišos 0,1 % viršutinę ribą.

(4)

Atsižvelgiant į SCCNFP nuomonę ir siekiant užtikrinti
nuoseklumą medžiagą „allyl phenethyl ether“ ir informaciją
apie jos naudojimo apribojimą reikėtų įtraukti į Direk
tyvos 76/768/EEB III priedo 1 dalį.

(5)

Medžiagų grupę „terpene terpenoids sinpine“ šiuo metu
reglamentuojančios nuostatos pateiktos Direktyvos
76/768/EEB III priedo 1 dalyje su nuorodos numeriu
130. Tačiau žodis „sinpine“ yra prekės ženklas, todėl jį
reikėtų išbraukti iš šią medžiagų grupę įvardijančio pava
dinimo.

(6)

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

(7)

Siekiant sklandžiai pereiti nuo dabartinių kosmetikos
gaminių formulių prie šioje direktyvoje nustatytus reika
lavimus atitinkančių formulių, būtina numatyti tinkamus
pereinamuosius laikotarpius.

(8)

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

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir į Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo,

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,

pasikonsultavusi su Vartotojų saugos moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

Šiuo metu medžiagą verbenų (Lippia citriodora Kunth.)
aliejų draudžiama naudoti kosmetikos gaminiuose, ji
nurodyta Direktyvos 76/768/EEB II priede – jos
nuorodos numeris 450. Šią medžiagą uždrausta naudoti
remiantis 2000 m. gegužės mėn. Kosmetikos gaminių ir
vartotojams skirtų ne maisto produktų mokslinio komi
teto nuomone (angl. trump. SCCNFP), vėliau Komisijos
sprendimu 2004/210/EB (2) jis pervardintas į Vartotojų
produktų mokslinį komitetą (VPMK), o dar vėliau Komi
sijos sprendimu 2008/721/EB (3) – į Vartotojų saugos
mokslinį komitetą (VSMK). SCCNFP rekomendavo
uždrausti naudoti verbenų (Lippia citriodora Kunth.) eteri
nius aliejus ir jų darinius, pvz., konkretą ir absoliutą, kaip
kvepalų ingredientą remiantis jautrinimo potencialu.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:
(2)

Tačiau vėliau 2001 m. pateiktoje nuomonėje SCCNFP
padarė išvadą, kad verbenų absoliutas, gautas iš Lippia
citriodora Kunth., neturėtų būti naudojamas, kai gatavame
kosmetikos gaminyje jo koncentracija viršija 0,2 %. Todėl
verbenų absoliutą (Lippia citriodora Kunth.) ir jo naudo
jimo apribojimą reikėtų įtraukti į Direktyvos 76/768/EEB
III priedo 1 dalį. Be to, reikėtų iš dalies pakeisti II priedo
nuorodos numerio 450 informaciją nurodant, kad
medžiagas – verbenų eterinius aliejus (Lippia citriodora
Kunth.) ir jų darinius, išskyrus absoliutą – draudžiama
naudoti kaip kvepalų ingredientą.

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169.
(2) OL L 66, 2004 3 4, p. 45.
(3) OL L 241, 2008 9 10, p. 21.

1 straipsnis
Direktyvos 76/768/EEB II ir III priedai iš dalies keičiami pagal
šios direktyvos priedą.
2 straipsnis
Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo
2011 m. vasario 15 d. Europos Sąjungos gamintojai arba
Europos Sąjungoje įsisteigę importuotojai nepateiktų rinkai
šios direktyvos nuostatų neatitinkančių kosmetikos gaminių.
(4) OL L 93, 2008 4 4, p. 13.
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Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo
2011 m. rugpjūčio 15 d. šios direktyvos nuostatų neatitinkantys
kosmetikos gaminiai nebūtų parduodami ar perduodami galuti
niam vartotojui Europos Sąjungoje.
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4 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis
1.
Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. rugpjūčio 15 d.
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus šios
direktyvos įgyvendinimui. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų
nuostatų tekstus.

5 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2011 m. vasario 15 d.
Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų
tekstus.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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PRIEDAS
Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:
1) II priede prie nuorodos numerio 450 informacija „Verbenos (Lippia citriodora Kunth.) aliejus (CAS Nr. 8024–12–2), kai
naudojamas kaip kvepalų ingredientas“ pakeičiama taip: „Verbenų (Lippia citriodora Kunth.) eteriniai aliejai ir jų dariniai,
išskyrus absoliutą (CAS Nr. 8024–12–2), kai naudojami kaip kvepalų ingredientas“.
2) III priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:
a) po įrašo su nuorodos numeriu 151 įterpiamas šis įrašas:

Apribojimai
Nuorodos
numeris

Medžiaga

a

b

„151 bis

Allyl phenethyl ether

Naudojimo sąlygos
Didžiausia
bei įspėjimai, kurie
Vartojimo ir
leidžiama koncent
turi būti išspaus
(arba)
racija gatavame
Kiti apribojimai ir reikalavimai
dinti etiketėje
naudojimo
kosmetikos
sritis
gaminyje
c

d

e

f

Laisvojo alilo alkoholio
koncentracija eteryje turi
būti ne didesnė kaip
0,1 %.“

CAS Nr.
14289–65–7
EC Nr. 238–212–2

b) įterpiamas šis įrašas:

Apribojimai
Nuorodos
numeris

Medžiaga

a

b

„X

Verbenų absoliutas
(Lippia citriodora
Kunth.)
CAS Nr. 8024–12–2

Naudojimo sąlygos
Didžiausia
bei įspėjimai, kurie
Vartojimo ir
leidžiama koncent
turi būti išspaus
(arba)
racija gatavame
Kiti apribojimai ir reikalavimai
dinti etiketėje
naudojimo
kosmetikos
sritis
gaminyje
c

d

e

f

0,2 %“

c) b skiltyje, esančioje įraše su nuorodos numeriu 130, žodžiai „Terpene terpenoids sinpine“ pakeičiami žodžiais
„Terpenes and terpenoids“.

