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KOMISJONI DIREKTIIV 2004/88/EÜ,
7. september 2004,
millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, et kohandada
selle III lisa tehnika arengule
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,
võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi
76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 8
lõiget 2,
olles konsulteerinud kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud
toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomiteega (SCCNFP),
ning arvestades järgmist:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Kuna riski hindamine ei olnud lõpetatud vastavalt
nõukogu määrusele (EMÜ) nr 793/93 olemasolevate
ainete ohtlikkuse hindamise ja kontrolli kohta, (2) pikendati muskusksüleeni ja muskusketooni direktiivi
76/768/EMÜ III lisa 2. osasse lisamise aega 30. septembrini 2004.
8. jaanuaril 2004 võttis toksilisuse, ökotoksilisuse ja
keskkonna teaduskomitee vastu arvamuse, mis põhines
määruse (EMÜ) nr 793/93 kohaselt läbiviidud muskusksüleeni ja muskusketooni riski hindamise tulemustel.
Kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomitee (SCCNFP) on kinnitanud, et muskusksüleeni võib ohutult kasutada kosmeetikatoodetes, välja arvatud suuhooldusvahendid, kui selle
maksimaalne kontsentratsioon lõpptootes on 1 % kvaliteetaroomide puhul, 0,4 % tualettvee puhul ja 0,03 %
muude toodete puhul, ning et muskusketooni võib
ohutult kasutada kosmeetikatoodetes, välja arvatud
suuhooldusvahendid, kui selle maksimaalne kontsentratsioon lõpptootes on 1,4 % kvaliteetaroomide puhul,
0,56 % tualettvee puhul ja 0,042 % muude toodete puhul.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa muudetakse vastavalt käesoleva
direktiivi lisale.
Artikkel 2
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks
vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. oktoobriks 2004. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.
Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde
viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud siseriiklike
põhiliste õigusnormide teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.
Brüssel, 7. september 2004

Seepärast tuleb muskusksüleen ja muskusketoon lisada
direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 1. osasse ja vastavad
kanded kõnealuse lisa 2. osas tuleks välja jätta.

Komisjoni nimel
komisjoni liige

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

Olli REHN

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud
komisjoni direktiiviga 2003/83/EÜ (ELT L 238, 25.9.2003, lk 23).
(2) EÜT L 84, 5.4.1993, lk 1. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr
1882/2003 (ELT L 284, 31.10.2003, lk 1).
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LISA
Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa muudetakse järgmiselt:
1) 2. osas jäetakse välja kanded viitenumbritega 61 ja 62.
2) 1. osasse lisatakse järgmised kanded viitenumbritega 96 ja 97:
Piirangud
Viitenumber

Aine
Rakendus- ja/või kasutusala

a

b

Suurim lubatud sisaldus valmis
kosmeetikatootes

Muud piirangud
ja nõuded

e

c

d

“96

Muskusksüleen
(CASi nr 81-15-2)

Kõik kosmeetikatooted, v.a
suuhooldusvahendid

a) 1,0 % kvaliteetaroomides
b) 0,4 % tualettvees
c) 0,03 % muudes kosmeetikatoodetes

97

Muskusketoon
(CASi nr 81-14-1)

Kõik kosmeetikatooted, v.a
suuhooldusvahendid

a) 1,4 % kvaliteetaroomides
b) 0,56 % tualettvees
c) 0,042 % muudes
kosmeetikatoodetes”

Märgistusele trükitavad
kasutustingimused ja
hoiatused

f

