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DIREKTYVOS
KOMISIJOS DIREKTYVA 2010/3/ES
2010 m. vasario 1 d.
iš dalies keičianti Direktyvos 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių III ir VI priedus, siekiant suderinti
juos su technikos pažanga
EUROPOS KOMISIJA,

(4)

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

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,
PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

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,
1 straipsnis
pasikonsultavusi su Vartotojų saugos moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

2008 m. balandžio 15 d. Vartotojų produktų mokslinio
komiteto (toliau – VPMK), kuris vėliau Komisijos spren
dimu 2008/721/EB (2) pervardintas į Vartotojų saugos
mokslinį komitetą (toliau – VSMK), nuomonėje daroma
išvada, kad medžiaga Ethyl Lauroyl Arginate HCl yra saugi
vartotojams, jei neviršijama didžiausia leidžiamoji 0,8 %
koncentracija muile, šampūnuose nuo pleiskanų ir
nepurškiamuosiuose dezodorantuose. Todėl šią medžiagą
reikėtų įtraukti į Direktyvos 76/768/EEB III priedą.

Direktyvos 76/768/EEB III ir VI priedai iš dalies keičiami pagal
šios direktyvos priedą.

2 straipsnis
1.
Valstybės narės ne vėliau kaip 2010 m. rugsėjo 1 d.
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję
įgyvendina šią direktyvą. Valstybės narės nedelsdamos pateikia
Komisijai tų nuostatų tekstus.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2011 m. kovo 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

Toje pačioje VPMK nuomonėje dar daroma išvada, kad
medžiaga Ethyl Lauroyl Arginate HCl yra saugi vartoto
jams, jei neviršijama didžiausia leidžiamoji 0,4 % šios
medžiagos, naudojamos kaip konservantas kosmetikos
gaminiuose, koncentracija. Tačiau komitetas laikėsi
nuomonės, kad ši medžiaga neturėtų būti naudojama
gaminiuose lūpoms, burnos priežiūros gaminiuose ir
purkštuvėliuose dėl galimo gleivinės ir kvėpavimo takų
dirginimo. Todėl šią medžiagą reikėtų įtraukti kartu su
šiais apribojimais į Direktyvos 76/768/EEB VI priedą.

2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų
tekstus.

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

3 straipsnis

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169.
(2) OL L 241, 2008 9 10, p. 21.

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo
Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

L 29/6

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2010 m. vasario 1 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO
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PRIEDAS
1. Į Direktyvos 76/768/EEB III priedo 1 dalies lentelę įterpiamas šis įrašas:

Apribojimai
Nuorodos
numeris

Medžiaga

a

b

„270

Ethyl Lauroyl Arginate HCl
(INCI) (*)
Etil-Να-dodekanoil-L-argi
nato hidrochloridas
CAS Nr. 60372–77–2

Vartojimo ir (arba)
naudojimo sritis

Didžiausia
leidžiamoji
koncentracija
gatavame
kosmetikos
gaminyje

Kiti apribojimai ir
reikalavimai

c

d

e

0,8 %

Kitais tikslais nei
sustabdyti mikroorga
nizmų
dauginimąsi
tokiuose gaminiuose.
Šis tikslas turi būti
akivaizdžiai matomas
iš gaminių pateikimo.

a) muilas
b) šampūnai
pleiskanų

nuo

c) nepurškiamieji
dezodorantai

EB Nr. 434–630–6

Naudojimo
sąlygos bei
įspėjimai, kurie
turi būti
išspausdinti
etiketėje
f

(*) Dėl naudojimo kaip konservantas žr. VI priedo 1 dalies įrašą Nr. 58.“

2. Į Direktyvos 76/768/EEB VI priedo 1 dalies lentelę įterpiamas šis įrašas:

Nuorodos
numeris

Medžiaga

Didžiausia leidžiamoji
koncentracija

Apribojimai ir reikalavimai

Naudojimo sąlygos bei
įspėjimai, kurie turi būti
išspausdinti etiketėje

a

b

c

d

e

„58

Ethyl Lauroyl Arginate
HCl (INCI) (*) (**)

0,4 %

Nenaudoti gaminiuose
lūpoms, burnos prie
žiūros gaminiuose ir
purškiamuosiuose
gaminiuose.

Etil-Να-dodekanoil-Larginato hidrochloridas
CAS Nr. 60372–77–2
EB Nr. 434–630–6

(**) Dėl naudojimo ne kaip konservantas žr. III priedo 1 dalies įrašą Nr. 207“.

