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DIREKTIIVID
KOMISJONI DIREKTIIV 2010/3/EL,
1. veebruar 2010,
millega muudetakse tehnika arenguga kohandamise eesmärgil kosmeetikatooteid käsitleva nõukogu
direktiivi 76/768/EMÜ III ja VI lisa
EUROOPA KOMISJON,

(4)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

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,

Artikkel 1
Direktiivi 76/768/EMÜ III ja VI lisa muudetakse vastavalt käes
oleva direktiivi lisale.

olles konsulteerinud tarbijaohutuse komiteega
Artikkel 2
ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

(3)

Tarbekaupade
teaduskomitee
(komisjoni
otsuse
2008/721/EÜ (2) alusel asendatud tarbijaohutuse komi
teega) 15. aprilli 2008. aasta arvamuses on järeldatud,
et Ethyl Lauroyl Arginate HCl on tarbijatele ohutu, kui
selle kasutamisel seepides, kõõmavastastes šampoonides
ja mittepihustatavates deodorantides ei ületata suurimat
lubatud sisaldust 0,8 %. Seepärast tuleks Ethyl Lauroyl
Arginate HCl kanda direktiivi 76/768/EMÜ III lisasse.

Samas arvamuses esitas tarbekaupade teaduskomitee
järelduse, et Ethyl Lauroyl Arginate HCl on tarbijatele
ohutu, kui selle kasutamisel kosmeetikatoodete säilitusainena ei ületata suurimat lubatud sisaldust 0,4 %. Kõne
alune komitee leidis siiski, et ainet ei tohiks kasutada
huulehooldustoodetes, suuhügieenitoodetes ja aerosoo
lides, sest see võib põhjustada limaskestade või hingamis
teede ärritust. Seepärast tuleks Ethyl Lauroyl Arginate HCl
koos nimetatud piirangutega direktiivi 76/768/EMÜ
VI lisasse.

Seega tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.
(2) ELT L 241, 10.9.2008, lk 21.

1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direk
tiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
1. septembril 2010. Nad edastavad kõnealuste normide teksti
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid norme alates 1. märtsist 2011.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise
korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise
viisi näevad ette liikmesriigid.

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste õigusnormide
teksti.

Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
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Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 1. veebruar 2010
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO
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LISA
1. Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 1. osas esitatud tabelisse lisatakse järgmine kanne:

Piirangud
Viitenumber

Aine

a

b

„207

Ethyl Lauroyl Arginate
HCl (INCI) (*)
Etüül-Να-dodekanoüülL-arginaat-vesinikkloriid
CASi nr 60372-77–2
EÜ nr 434–630-6

Rakendus- ja/või
kasutusvaldkond

Suurim lubatud
sisaldus valmis
kosmeetikatootes

Muud piirangud ja nõuded

c

d

e

0,8 %

Muudel eesmärkidel kui
mikroorganismide arengu
pidurdamiseks toodetes.
Eesmärk peab olema
tooteesituse põhjal selge.

a) seep
b) kõõmavastased
šampoonid
c) deodorandid,
mitte
pihustatavad

Märgistusele
trükitavad
kasutustingi
mused ja
hoiatused
f

(*) Säilitusainena, vt VI lisa 1. osa, kanne nr 58.”

2. Direktiivi 76/768/EMÜ VI lisa 1. osas esitatud tabelisse lisatakse järgmine kanne:

Viite number

Aine

Suurim lubatud sisaldus

Piirangud ja nõuded

Sildile trükitavad
kasutustingimused ja
hoiatused

a

b

c

d

e

0,4 %

Mitte kasutada huule
hooldustoodetes,
suuhügieenitoodetes
ja aerosoolides.

„58

Ethyl Lauroyl
HCl (*) (**)

Arginate

Etüül-Να-dodekanoüül-Larginaat-vesinikkloriid
CASi nr 60372-77–2
EÜ nr 434–630-6
(**) Välja arvatud säilitusainena, vt III lisa 1. osa, kanne nr 207.”

