
ROZPORZĄDZENIA 

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2019/680 

z dnia 30 kwietnia 2019 r. 

zmieniające załącznik VI do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 
dotyczącego produktów kosmetycznych 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. 
dotyczące produktów kosmetycznych (1), w szczególności jego art. 31 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1)  W opinii z dnia 30 lipca 2018 r. (2) Komitet Naukowy ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS) stwierdził, że 
fenyleno-bis-difenylotriazyna może być bezpiecznie stosowana jako substancja promieniochronna w produktach 
przeciwsłonecznych i innych produktach kosmetycznych w maksymalnym stężeniu 5 %, przy czym jej 
stosowanie jest bezpieczne wyłącznie w przypadku produktów stosowanych na skórę, nie zaś w przypadku 
produktów, które mogą prowadzić do narażenia przez wdychanie. 

(2) W świetle opinii SCCS oraz w celu uwzględnienia postępu naukowo-technicznego stosowanie fenyleno-bis-difeny
lotriazyny jako substancji promieniochronnej w produktach kosmetycznych należy dopuścić w maksymalnym 
stężeniu 5 %, z wyjątkiem zastosowań, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego na 
kontakt poprzez wdychanie. 

(3)  Należy zatem odpowiednio zmienić załącznik VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009. 

(4)  Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów 
Kosmetycznych, 

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE: 

Artykuł 1 

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego 
rozporządzenia. 

Artykuł 2 

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej. 

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich 
państwach członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 30 kwietnia 2019 r. 

W imieniu Komisji 
Jean-Claude JUNCKER 

Przewodniczący  
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(1) Dz.U. L 342 z 22.12.2009, s. 59. 
(2) SCCS/1594/18. 



ZAŁĄCZNIK 

W załączniku VI do rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 dodaje się pozycję w brzmieniu:  

Określenie substancji Warunki  

Numer 
porządkowy 

Nazwa chemicz
na/INN/XAN 

Nazwa w glosariuszu 
wspólnych nazw skład

ników 
Nr CAS Nr WE 

Rodzaj 
produktu, 

części ciała 

Maksymalne 
stężenie w prepa
racie gotowym do 

użycia 

Inne 
Określenie warun

ków stosowania 
i ostrzeżeń 

a b c d e f g h i 

„31 3,3′-(1,4-fenyleno) 
bis(5,6-difenylo- 
1,2,4-triazyna) 

Fenyleno-bis-difeny
lotriazyna 

55514-22-2 700-823-1  5 % Nie do zastosowań, które mogą 
prowadzić do narażenia płuc 
użytkownika końcowego na kon
takt poprzez wdychanie.”    
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