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Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

20.2.2003

Ο∆ΗΓΙΑ 2003/16/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 19ης Φεβρουαρίου 2003
για προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήµατος III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου
περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,

(5)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρµογή
στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν στην
εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον
τοµέα των καλλυντικών προϊόντων,

την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου
1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των
αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), που τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2003/1/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 8, παράγραφος 2,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Ύστερα από διαβουλεύσεις µε την επιστηµονική επιτροπή καλλυντικών προϊόντων και µη διατροφικών προϊόντων προοριζοµένων
για τους καταναλωτές (SCCNF),

Όσον αφορά τους αύξοντες αριθµούς 61 και 62 στο παράρτηµα
III, µέρος 2, στήλη ζ, της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, η ηµεροµηνία
«28.2.2003» αντικαθίσταται από την ηµεροµηνία «30.9.2004».

Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
(1)

Η επιστηµονική επιτροπή καλλυντικών προϊόντων και µη
διατροφικών προϊόντων προοριζοµένων για τους καταναλωτές (SCCNFP) συνιστά ως ασφαλή τη χρήση του ξυλολικού µόσχου σε καλλυντικά προϊόντα, εξαιρουµένων των
προϊόντων στοµατικής υγιεινής, µε µέγιστη θεωρητική
ηµερήσια απορροφούµενη δόση περίπου 10 µg/kg.

(2)

Η SCCNFP συνιστά ως ασφαλή τη χρήση του κετονικού
µόσχου σε καλλυντικά προϊόντα, εξαιρουµένων των προϊόντων στοµατικής υγιεινής, µε µέγιστη θεωρητική ηµερήσια
απορροφούµενη δόση περίπου 14 µg/kg.

(3)

Εν αναµονή της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης των κινδύνων σχετικά µε τις δύο αυτές ουσίες σύµφωνα µε τον
κανονισµό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συµβουλίου, της 23ης
Μαρτίου 1993, για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (3), οι εν λόγω δύο ουσίες
συµπεριλήφθηκαν προσωρινά, έως τις 28 Φεβρουαρίου
2003, στο παράρτηµα III µέρος 2 της οδηγίας 76/768/
ΕΟΚ.

(4)

∆εδοµένου ότι η αξιολόγηση των κινδύνων δεν έχει ολοκληρωθεί ακόµη, σύµφωνα µε τον προαναφερόµενο κανονισµό,
πρέπει να προβλεφθεί αντίστοιχη παράταση της περιόδου
συµπερίληψης του ξυλολικού µόσχου και του κετονικού
µόσχου στο παράρτηµα III, µέρος 2 της οδηγίας 76/768/
ΕΟΚ.

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169.
(2) ΕΕ L 5 της 10.1.2003, σ. 14.
(3) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1.

Άρθρο 1

Άρθρο 2
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις νοµοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις που είναι αναγκαίες για να συµµορφωθούν µε
την παρούσα οδηγία πριν από τις 28 Φεβρουαρίου 2003.
Ενηµερώνουν αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη µέλη για το σκοπό αυτό περιλαµβάνουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
σχετική παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος
παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 19 Φεβρουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

