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ΟΔΗΓΙΑ 2004/88/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 7ης Σεπτεμβρίου 2004
για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με
σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Είναι συνεπώς αναγκαίο να συμπεριληφθεί ο ξυλολικός και ο
κετονικός μόσχος στο μέρος 1 του παραρτήματος ΙΙΙ της
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, ενώ οι αντίστοιχες εγγραφές στο
μέρος 2 του ίδιου παραρτήματος πρέπει να διαγραφούν.

(5)

Ως εκ τούτου, η οδηγία
τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα
καλλυντικά προϊόντα,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976,
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των
αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 8
παράγραφος 2,

76/768/ΕΟΚ

πρέπει

να

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Κατόπιν διαβούλευσης με την επιστημονική επιτροπή για τα
καλλυντικά προϊόντα και τα μη εδώδιμα προϊόντα που προορίζονται
για τους καταναλωτές,

Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται σύμφωνα
με το παράρτημα της παρούσας οδηγίας.
Άρθρο 2

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

Εφόσον η αξιολόγηση κινδύνου δεν έχει ολοκληρωθεί
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του
Συμβουλίου για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των
κινδύνων από τις υπάρχουσες ουσίες (2), η περίοδος κατά
την οποία ο ξυλολικός και ο κετονικός μόσχος περιέχονται
στο μέρος 2 του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ
παρατάθηκε έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2004.
Στις 8 Ιανουαρίου 2004, η επιστημονική επιτροπή για την
τοξικότητα, την οικοτοξικότητα και το περιβάλλον εξέδωσε
γνώμη για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης κινδύνου του
ξυλολικού και του κετονικού μόσχου, η οποία διεξήχθηκε
σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 793/93.
Η επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά προϊόντα και τα
μη εδώδιμα προϊόντα που προορίζονται για τους
καταναλωτές (SCCNFP) έχει επιβεβαιώσει ότι είναι ασφαλής
η χρήση του ξυλολικού μόσχου στα καλλυντικά προϊόντα,
εκτός από τα προϊόντα στοματικής υγιεινής, με μέγιστη
συγκέντρωση στο τελικό προϊόν 1 % σε εκλεκτά αρώματα,
0,4 % σε κολώνια και 0,03 % σε άλλα προϊόντα· επιβεβαίωσε
επίσης ότι είναι ασφαλής η χρήση του κετονικού μόσχου σε
καλλυντικά προϊόντα, εκτός από τα προϊόντα στοματικής
υγιεινής, με μέγιστη συγκέντρωση στο τελικό προϊόν 1,4 %
σε εκλεκτά αρώματα, 0,56 % σε κολώνια και 0,042 % σε
άλλα προϊόντα.

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169· οδηγία όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2003/83/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 238 της
25.9.2003, σ. 23).
(2) ΕΕ L 84 της 5.4.1993, σ. 1· κανονισμός όπως τροποποιήθηκε από τον
κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1882/2003 (ΕΕ L 284 της 31.10.2003, σ.1).

1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις νομοθετικές, κανονιστικές
και διοικητικές διατάξεις που απαιτούνται για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία μέχρι την 1η Οκτωβρίου 2004 το αργότερο.
Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των διατάξεων
αυτών και τον πίνακα αντιστοιχίας των εν λόγω διατάξεων και
των διατάξεων της παρούσας οδηγίας.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, περιέχουν
αναφορά στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια
αναφορά κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς
διατάξεις για την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
κύριων διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν στον
τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
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, 7 Σεπτεμβρίου 2004.
Για την Επιτροπή
Olli REHN

Μέλος της Επιτροπής
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Το παράρτημα ΙΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1) Στο μέρος 2, διαγράφονται οι εγγραφές με αύξοντες αριθμούς 61 και 62.
2) Στο μέρος 1, προστίθενται οι ακόλουθες εγγραφές με αύξοντες αριθμούς 96 και 97:
Περιορισμοί
Αύξων αριθμός

Ουσία

Πεδίο εφαρμογής ή/και χρήσης

Μέγιστη εγκεκριμένη
συγκέντρωση στο τελικό
καλλυντικό προϊόν

Άλλοι
περιορισμοί και
απαιτήσεις

ε

α

β

γ

δ

«96

Ξυλολικός μόσχος
(αριθ. CAS: 81-15-2)

Όλα τα καλλυντικά προϊόντα
με εξαίρεση τα προϊόντα
στοματικής υγιεινής

α) 1,0 % σε εκλεκτά αρώματα
β) 0,4 % σε κολώνια
γ) 0,03 % σε άλλα προϊόντα

97

Κετονικός μόσχος
(αριθ. CAS: 81-14-1)

Όλα τα καλλυντικά προϊόντα
με εξαίρεση τα προϊόντα
στοματικής υγιεινής

α) 1,4 % σε εκλεκτά αρώματα
β) 0,56 % σε κολώνια
γ) 0,042 % σε άλλα
προϊόντα»

Όροι χρήσης και
προειδοποιήσεις που
πρέπει να αναφέρονται
στην ετικέτα

στ

