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KOMISSION DIREKTIIVI 2003/16/EY,
annettu 19 päivänä helmikuuta 2003,
kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun
neuvoston direktiivin 76/768/ETY liitteen III mukauttamisesta tekniikan kehitykseen
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta
1976 annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1), sellaisena
kuin se on viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/1/
EY (2), ja erityisesti sen 8 artiklan 2 kohdan,
on kuullut kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden
tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomiteaa (SCCNFP),
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)

(4)

Kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomitean (SCCNFP)
suosituksen mukaan myskiksyleeniä (Musk xylene) voi
käyttää turvallisesti kosmeettisissa valmisteissa, lukuun
ottamatta suuhygieniavalmisteita, enintään noin 10 µg/
kg/vuorokausi (teoreettinen absorboitunut annos).
SCCNFP:n suosituksen mukaan myskiketonia (Musk
ketone) voi käyttää turvallisesti kosmeettisissa valmisteissa, lukuun ottamatta suuhygieniavalmisteita, enintään
noin 14 µg/kg/vuorokausi (teoreettinen absorboitunut
annos).
Näihin kahteen aineeseen liittyvä riskinarviointi, joka
suoritetaan olemassa olevien aineiden vaarojen arvioinnista ja valvonnasta 23 päivänä maaliskuuta 1993
annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 793/93 (3)
mukaisesti, on kesken, minkä vuoksi nämä kaksi ainetta
on väliaikaisesti merkitty 28 päivään helmikuuta 2003
asti direktiivin 76/768/ETY liitteessä III olevaan 2 osaan.
Koska edellä tarkoitetun asetuksen mukaista riskinarviointia ei ole vielä saatu päätökseen, direktiivin 76/768/
ETY liitteessä III olevan 2 osan myskiksyleeniä ja myskiketonia koskevien merkintöjen voimassaoloa olisi jatkettava.

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169.
(2) EYVL L 5, 10.1.2003, s. 14.
(3) EYVL L 84, 5.4.1993, s. 1.

(5)

Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisia valmisteita koskevien kaupan teknisten esteiden
poistamiseksi annettujen direktiivien mukauttamista
tekniikan kehitykseen käsittelevän komitean lausunnon
mukaiset,

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Korvataan direktiivin 76/768/ETY liitteessä III olevan 2 osan
sarakkeessa g viitenumeroiden 61 ja 62 kohdalla päivämäärä
”28.2.2003” päivämäärällä ”30.9.2004”.
2 Artikla
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen
edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset voimaan
viimeistään 28 päivänä helmikuuta 2003. Niiden on ilmoitettava tästä komissiolle viipymättä.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne
virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.

Tehty Brysselissä 19 päivänä helmikuuta 2003.
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