
IRÁNYELVEK

A BIZOTTSÁG 2007/22/EK IRÁNYELVE

(2007. április 17.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv IV. és VI. mellékletének a műszaki
fejlődéshez történő hozzáigazítása céljából való módosításáról

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogsza-
bályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdé-
sére,

a fogyasztási cikkek tudományos bizottságával folytatott
konzultációt követően,

mivel:

(1) A kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élel-
miszer termékek tudományos bizottsága, melynek
helyébe a 2004/210/EK bizottsági határozat (2) értel-
mében a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (a
továbbiakban: FCTB) lépett, véleményt adott ki a jodo-
propinil-butil-karbamát tartósítószer kozmetikai termé-
kekben való biztonságos használatáról, s e véleményben
arra a következtetésre jutott, hogy a biológiai úton
hozzáférhető, kozmetikai termékekből származó jodin
napi bevitele nem haladhatja meg az ajánlott napi 150
μg beviteli mennyiség 20 %-át, és a jodo-propinil-butil-
karbamát szájhigiéniai és ajakápolási termékekben nem
használható.

(2) Mivel a kozmetikai termékekben engedélyezett tartósító-
szerek listája nem lehet túlzottan korlátozott, de a jodo-
propinil-butil-karbamátból származó jodinnak való expo-
zíció sem lehet túl magas, a VI. melléklet meglévő 56.
bejegyzését ennek megfelelően módosítani kell.

(3) A nátrium-jodát és a 45425 színindexszámú színezőa-
nyag jodint tartalmaz, és jelenleg sorrendben a VI.
melléklet engedélyezett tartósítószerei és a IV. melléklet

engedélyezett színezőanyagai között szerepel. Tekintettel
arra, hogy az érintett felek nem jelezték érdeklődésüket
az említett hatóanyagok használatának megóvására, vala-
mint tekintettel a fogyasztási cikkek tudományos bizott-
ságának (FCTB) a kozmetikai termékekből származó
jodinnak való expozíció csökkentésének fontosságáról
szóló véleményére, az engedélyeket vissza kell vonni.

(4) A 76/768/EGK irányelvet ezért ennek megfelelően módo-
sítani kell.

(5) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
vannak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának
véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv IV. és VI. melléklete ezen irányelv
mellékletével összhangban módosul.

2. cikk

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
biztosítása érdekében, hogy 2008. október 18-ától kezdve
azokat a kozmetikai termékeket, amelyek nem felelnek meg
ezen irányelvnek, sem közösségi gyártók, sem a Közösségben
székhellyel rendelkező importőrök ne hozzák forgalomba.

A tagállamok megteszik a szükséges intézkedéseket annak
biztosítása érdekében, hogy 2009. április 18-át követően ezek
a termékek sem eladás, sem átadás útján ne kerüljenek a végfel-
használókhoz.

3. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2008. január
18-ai hatállyal megfeleljenek. E rendelkezések szövegét, valamint
a rendelkezések és ezen irányelv közötti megfelelési táblázatot
haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

HU2007.4.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 101/11

(1) HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2007/17/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 82., 2007.3.23., 27. o.) módosított irányelv.

(2) HL L 66., 2004.3.4., 45. o.



Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy
azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok
határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen
irányelv által szabályozott területen fogadnak el.

4. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.

5. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. április 17-én.

a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök
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MELLÉKLET

A 76/768/EGK irányelv a következőképpen módosul:

1. A IV. melléklet 1. részében a 45425 színindexszámú színezőanyagot törölni kell.

2. A VI. melléklet 1. része a következők szerint módosul:

a) a 10. hivatkozási számot törölni kell;

b) az 56. hivatkozási szám helybe a következő szöveg lép:

Hivatkozási
szám Anyag

Engedélyezett
legnagyobb
koncentráció

Korlátozások és
követelmények

Felhasználási feltételek és
figyelmeztetések, amelyeket
a címkén fel kell tüntetni

A B C D E

„56 jodo-propinil-butil-
karbamát

(JPBK)

3-jodo-2-propinil-
butil-karbamát

CAS-szám:
55406-53-6

a) leöblítendő
termékek esetén:
0,02 %

b) leöblítésre nem
kerülő termékek
esetén: 0,01 %,
kivéve az alábbi
termékekben
dezodorok és
izzadásgátlók:
0,0075 %

Száj- és ajakápolási
termékekben nem
használható

a) Három év alatti
gyermekeknek szánt
termékekben nem
használható, kivéve
fürdéshez használt
készítmények/
tusfürdők, valamint
samponok

b) — Testápolókban
és testkrémekben
nem használ-
ható (*)

— Három év alatti
gyermekeknek
szánt termé-
kekben nem
használható

a) »Három év alatti gyer-
mekek esetében nem
használható« (**)

b) »Három év alatti gyer-
mekek esetében nem
használható« (***)

(*) Csak a test nagy felületére felvitt termékeket érinti.
(**) A fürdéshez használt készítmények/tusfürdők, valamint samponok kivételével kizárólag azok a termékek, amelyek három év

alatti gyermekek esetében használhatók.
(***) Kizárólag azok a termékek, amelyek három év alatti gyermekek esetében használhatók.”
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