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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/16/EG
av den 19 februari 2003
om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga III till rådets direktiv 76/768/EEG om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli
1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kosmetiska produkter (1), senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2003/1/EG (2), särskilt artikel 8.2 i detta,

För nummer 61 och 62 i kolumn g i del 2 av bilaga III till
direktiv 76/768/EEG skall ”28.2.2003” ersättas med
”30.9.2004”.

efter samråd med Vetenskapliga kommittén för kosmetiska
produkter och icke-livsmedelsprodukter som är avsedda för
konsumenter (nedan kallad ”SCCNFP”), och

Artikel 2

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

Enligt Vetenskapliga kommittén för kosmetiska
produkter och icke-livsmedelsprodukter som är avsedda
för konsumenter (SCCNFP) kan myskxylen utan risk
användas i kosmetiska produkter, utom i produkter för
munhygien, till en teoretiskt absorberad dos om högst
cirka 10 µg/kg/dag.
Enligt SCCNFP kan myskketon utan risk användas i
kosmetiska produkter, utom i produkter för munhygien,
till en teoretiskt absorberad dos om högst cirka 14 µg/
kg/dag.
Dessa två ämnen har tillfälligt, till den 28 februari 2003,
införts i del 2 av bilaga III till direktiv 76/768/EEG av
den 28 februari 2003, i avvaktan på att riskbedömningen av dem enligt rådets förordning (EEG) nr 793/93
av den 23 mars 1993 om utvärdering och kontroll av
riskerna med existerande ämnen (3) skall slutföras.

(4)

Eftersom riskbedömningen i enlighet med förordning
(EG) nr 793/93 ännu inte är slutförd bör man förlänga
införandet av myskxylen och myskketon i del 2 av bilaga
III till direktiv 76/768/EEG.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i det här direktivet är förenliga med yttrandet från kommittén för anpassning till
teknisk utveckling av direktiven om avskaffandet av
tekniska handelshinder inom sektorn för kosmetiska
produkter.

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

Medlemsstaterna skall låta de lagar och andra författningar,
som erfordras för att följa detta direktiv träda i kraft senast den
28 februari 2003. De skall omedelbart underrätta kommissionen om detta.
När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning vid deras officiella offentliggörande. Medlemsstaterna skall avgöra hur en sådan hänvisning skall göras.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft tredje dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 19 februari 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

