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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2010/3/UE A COMISIEI
din 1 februarie 2010
de modificare, în scopul adaptării la progresul tehnic, a anexelor III și VI la Directiva 76/768/CEE a
Consiliului cu privire la produsele cosmetice
COMISIA EUROPEANĂ,

(4)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme
cu avizul Comitetului permanent pentru produse
cosmetice,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie
1976 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire
la produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
după consultarea Comitetului științific pentru siguranța consu
matorilor,

Anexele III și VI la Directiva 76/768/CEE se modifică în confor
mitate cu anexa la prezenta directivă.

întrucât:
Articolul 2
(1)

(2)

(3)

Comitetul științific pentru produse destinate consuma
torilor (CSPC), care a fost înlocuit ulterior cu Comitetul
științific pentru siguranța consumatorilor (CSSC) prin
Decizia 2008/721/CE a Comisiei (2), a concluzionat în
avizul său din 15 aprilie 2008 că substanța Ethyl
Lauroyl Arginate HCl este sigură pentru consumatori,
atunci când este folosită în limita concentrației maxime
autorizate de 0,8 % în săpun, șampoane antimătreață și
deodorante non-spray. În consecință, aceasta ar trebui să
fie inclusă în anexa III la Directiva 76/768/CEE.

(1)
Statele membre adoptă și publică, cel târziu la
1 septembrie 2010, actele cu putere de lege și actele adminis
trative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele
membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte.

Statele membre aplică dispozițiile respective începând cu
1 martie 2011.

CSPC a concluzionat, în același aviz, că substanța Ethyl
Lauroyl Arginate HCl este sigură pentru consumatori,
atunci când este folosită în limita concentrației maxime
autorizate de 0,4 % în calitate de conservant în produsele
cosmetice. Cu toate acestea, comitetul a considerat că
aceasta nu ar trebui să fie utilizată în produsele pentru
buze, produsele pentru cavitatea orală și în spray-uri din
cauza potențialului iritant pentru mucoase și pentru căile
respiratorii. În consecință, aceasta ar trebui să fie inclusă
împreună cu prezentele restricții în anexa VI la Directiva
76/768/CEE.

(2)
Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre
textele principalelor dispoziții de drept intern pe care acestea
le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Prin urmare, Directiva 76/768/CEE ar trebui modificată
în consecință.

Articolul 3

(1) JO L 262, 27.9.1976, p. 169.
(2) JO L 241, 10.9.2008, p. 21.

Atunci când statele membre adoptă aceste acte, ele conțin o
trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea
trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc
modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data
publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
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Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 1 februarie 2010.
Pentru Comisie
Președintele
José Manuel BARROSO
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ANEXĂ
1. În tabelul prezentat în partea 1 din anexa III la Directiva 76/768/CEE se adaugă următoarea rubrică:

Restricții
Număr
de ordine

Substanță

a

b

„207

Ethyl Lauroyl Arginate
HCl (INCI) (*)

Domeniu de aplicare și/
sau utilizare

Concentrația
maximă auto
rizată în
produsul
cosmetic finit

Alte limitări și cerințe

c

d

e

0,8 %

În alte scopuri decât
pentru a inhiba dezvoltarea microorganismelor
în produs. Acest scop
trebuie să reiasă clar din
prezentarea produsului.

Clorhidrat de
etil-Να-dodecanoil-Larginat
Nr. CAS 60372-77-2
Nr. CE 434-630-6

(a) săpun;
(b) șampoane anti
mătreață;
(c) deodorante, cu
excepția celor
sub formă de
spray-uri.

Condiții de
utilizare și
avertizări care
trebuie să fie
tipărite pe
etichetă
f

(*) Pentru utilizare în calitate de conservant, a se vedea anexa VI partea 1 nr. 58.”

2. În tabelul prezentat în partea 1 din anexa VI la Directiva 76/768/CEE se adaugă următoarea rubrică:

Număr de ordine

Substanță

Concentrația maximă
admisă

Limitări și exigențe

Condiții de utilizare și
avertizări care trebuie să
fie tipărite pe etichetă

a

b

c

d

e

„58

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

0,4 %

A nu se utiliza în
produse pentru buze,
produse pentru cavitatea
orală și produse sub
formă de spray-uri.

Clorhidrat de
etil-Να-dodecanoil-Larginat
Nr. CAS 60372-77-2
Nr. CE 434-630-6

(**) Pentru alte utilizări decât cele de conservanți, a se vedea anexa III partea 1 nr. 207.”

