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RICHTLIJN 2003/16/EG VAN DE COMMISSIE
van 19 februari 2003
tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van bijlage III van Richtlijn 76/768/EEG van de
Raad betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische
producten
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,

(5)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Comité voor de
aanpassing aan de technische vooruitgang van de richtlijnen tot opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector cosmetische producten,

Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake cosmetische producten (1), laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 2003/1/EG van de Commissie (2), en met name op
artikel 8, lid 2,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten (WCCNVP),

In bijlage III, tweede deel, kolom G, bij Richtlijn 76/768/EEG
wordt bij de nummers 61 en 62 de datum „28.2.2003”
vervangen door de datum „30.9.2004”.

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische
producten en voor consumenten bestemde nietvoedingsproducten (WCCNVP) beveelt aan dat muskusxyleen (Musk xylene) veilig in cosmetische producten,
met uitzondering van mondverzorgingsproducten, kan
worden gebruikt tot een theoretisch geabsorbeerde dosis
van maximaal ongeveer 10 µg/kg/dag.
Het WCCNVP beveelt aan dat muskusketon (Musk
ketone) veilig in cosmetische producten, met uitzondering van mondverzorgingsproducten, kan worden
gebruikt tot een theoretisch geabsorbeerde dosis van
maximaal ongeveer 14 µg/kg/dag.
In afwachting van de voltooiing van de risicobeoordeling
van deze twee stoffen overeenkomstig Verordening
(EEG) nr. 793/93 van de Raad van 23 maart 1993
inzake de beoordeling en de beperking van de risico's
van bestaande stoffen (3), zijn beide stoffen voorlopig, tot
28 februari 2003, ingeschreven in bijlage III, tweede
deel, bij Richtlijn 76/768/EEG.
Aangezien de risicobeoordeling nog niet voltooid is,
moet de inschrijvingsperiode van muskusxyleen en
muskusketon in bijlage III, tweede deel, bij Richtlijn 76/
768/EEG krachtens bovengenoemde verordening dienovereenkomstig worden verlengd.

(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.
(2) PB L 5 van 10.1.2003, blz. 14.
(3) PB L 84 van 5.4.1993, blz. 1.

Artikel 1

Artikel 2
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen in werking treden om uiterlijk op 28 februari 2003
aan deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen naar deze richtlijn verwezen of wordt hiernaar
verwezen bij de officiële bekendmaking van de bepalingen. De
regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de
lidstaten.
Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 19 februari 2003.
Voor de Commissie
Erkki LIIKANEN

Lid van de Commissie

