
DYREKTYWA KOMISJI 2005/9/WE

z dnia 28 stycznia 2005 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu
dostosowania jej załącznika VII do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca
1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw Państw Członkow-
skich odnoszących się do produktów kosmetycznych (1),
w szczególności jej art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Naukowym Komitetem ds. Produktów Kosme-
tycznych i Produktów Niespożywczych Przeznaczonych dla
Konsumentów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Część 1 załącznika VII do dyrektywy 76/768/EWG usta-
nawia listę filtrów UV, które mogą być zawarte
w produktach kosmetycznych.

(2) Naukowy Komitet ds. Produktów Kosmetycznych
i Produktów Niespożywczych Przeznaczonych dla
Konsumentów jest zdania, że użycie estru heksylowego
kwasu 2-[4-(dietyloamino)-2-hydroksybenzoilo] benzoe-
sowego w ilości do 10% składu produktów ochrony
przeciwsłonecznej, osobno lub w związkach z innymi
absorbentami UV, jest bezpieczne. Zatem ester heksy-
lowy kwasu 2-[4-(dietyloamino) 2-hydroksybenzoilo]
benzoesowego powinien zostać włączony do części 1
załącznika VII do dyrektywy 76/768/EWG jako numer
referencyjny 28.

(3) W związku z powyższym dyrektywa 76/768/EWG
powinna zostać odpowiednio zmieniona.

(4) Środki przewidziane w niniejszym zaleceniu są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycz-
nych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik VII do dyrektywy 76/768/EWG zmienia się zgodnie
z Załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa Członkowskie wprowadzą w życie przepisy usta-
wowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wykonania
niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 28 lipca 2005 r.
Państwa Członkowskie niezwłocznie przekażą Komisji tekst
tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepisami
a niniejszą dyrektywą.

Przepisy te zawierają odniesienie do niniejszej dyrektywy lub
odniesienie to towarzyszy ich urzędowej publikacji. Metody
dokonywania takiego odniesienia określane są przez Państwa
Członkowskie.

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podsta-
wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinie
objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie dwudziestego dnia po jej
opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do Państw Członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 28 stycznia 2005 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą 2004/93/WE (Dz.U. L 300 z 25.9.2004, str. 13).



ZAŁĄCZNIK

W części 1 załącznika VII do dyrektywy 76/768/EWG, dodaje się następujący numer referencyjny 28:

Numer
referencyjny Substancje Maksymalne

dopuszczalne stężenie
Inne ograniczenia

i wymagania

Warunki stosowania
i ostrzeżenia, które
muszą być wydruko-
wane na etykiecie

a b c d e

„28 ester heksylowy kwasu 2 [4-
(dietyloamino)-2-hydroksyben-
zoilo] benzoesowego

(nazwa INCI: Diethylamino
Hydroxybenzoyl Hexyl
Benzoate;

CAS No. 302776-68-7)

10% w produktach
ochrony przeciwsło-
necznej”
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