
DYREKTYWY

DYREKTYWA KOMISJI 2007/53/WE

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu
dostosowania jej załącznika III ze względu na postęp techniczny

(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 dotyczących produktów kosmetycznych (1), w szcze-
gólności jej art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Konsu-
menckich,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Związki fluoru są obecnie wymienione i podlegają ogra-
niczeniom oraz warunkom ustanowionym w części 1
załącznika III do dyrektywy 76/768/EWG. Zdaniem
Komitetu Naukowego ds. Produktów Konsumenckich
(SCCP), w przypadku gdy jedynym źródłem narażenia
na działanie fluoru jest pasta do zębów zawierająca
pomiędzy 1 000 a 1 500 ppm fluoru, istnieje minimalna
obawa rozwinięcia się fluorozy u dzieci poniżej lat
sześciu, pod warunkiem że pasta do zębów stosowana
jest zgodnie z zaleceniami. Dlatego należy odpowiednio
zmienić numery referencyjne 26–43 oraz numery refe-
rencyjne 47 i 56 w części 1 załącznika III.

(2) Należy zatem wprowadzić odpowiednie zmiany do
dyrektywy 76/768/EWG.

(3) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycz-
nych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Załącznik III dyrektywy 76/768/EWG zostaje zmieniony
zgodnie z załącznikiem do niniejszej dyrektywy.

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko-
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 19 kwietnia
2008 r. Państwa członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji
tekst tych przepisów oraz tabelę korelacji między tymi przepi-
sami a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie zaczynają stosować te przepisy od dnia
19 stycznia 2009 r.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towa-
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odesłania określane są przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty podsta-
wowych przepisów prawa krajowego, przyjętych w dziedzinach
objętych 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 29 sierpnia 2007 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 Komisji 2007/22/WE (Dz.U. L 101 z 18.4.2007, str. 11).



ZAŁĄCZNIK

W numerach referencyjnych 26–43 oraz numerach referencyjnych 47 i 56 części 1 załącznika III do dyrektywy
76/768/EWG po każdym wpisie w kolumnie f dodaje się tekst w brzmieniu:

„W przypadku past do zębów zawierających 0,1–0,15 % fluoru, jeżeli nie ma oznakowania wskazującego, że pasta
nie jest przeznaczona dla dzieci (np. »tylko dla dorosłych«), obowiązkowe jest następujące znakowanie:

»U dzieci poniżej sześciu lat stosować ilość pasty wielkości ziarnka grochu pod kontrolą dorosłych, aby zminima-
lizować ryzyko połknięcia. Przy przyjmowaniu fluoru z innych źródeł należy skonsultować się ze stomatologiem
lub lekarzem.« ”.
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