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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2004/88/EG
av den 7 september 2004
om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till
den tekniska utvecklingen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

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

(4)

Myskxylen och myskketon bör därför föras upp i del 1 i
bilaga III till direktiv 76/768/EEG och motsvarande poster i del 2 i samma bilaga bör strykas.

(5)

Direktiv 76/768/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för kosmetiska
produkter.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
efter samråd med Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter,
och

av följande skäl:

(1)

(2)

Eftersom riskbedömning inte utförts i enlighet med rådets förordning (EEG) nr 793/93 om bedömning och
kontroll av risker med existerande ämnen (2) blev perioden för upptagande av myskxylen och myskketon i del 2
i bilaga III till direktiv 76/768/EEG förlängd till och med
den 30 september 2004.

Den 8 januari 2004 antog Vetenskapliga kommittén för
toxicitet, ekotoxicitet och miljö ett yttrande om resultaten
av den riskbedömning av myskxylen och myskketon som
utförts i enlighet med förordning (EEG) nr 793/93.

Bilaga III till direktiv 76/768/EEG skall ändras i enlighet med
bilagan till detta direktiv.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 oktober 2004. De skall genast överlämna texterna
till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en
jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i
detta direktiv.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har
offentliggjorts i Europeiska uionens officiella tidning.

(3)

Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och
icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter har
bekräftat att myskxylen utan risk kan användas i kosmetiska produkter, utom i produkter för munhygien, i en
koncentration i den färdiga produkten om högst 1 % i
exklusiva parfymer, 0,4 % i eau de toilette och 0,03 % i
övriga produkter, och att myskketon utan risk kan användas i kosmetiska produkter, utom i produkter för
munhygien, i en koncentration i den färdiga produkten
om högst 1,4 % i exklusiva parfymer, 0,56 % i eau de
toilette och 0,042 % i övriga produkter.

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2003/3/EG (EUT L 238, 25.9.2003, s. 23).
(2) EGT L 84, 5.4.1993, s. 1. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 7 september 2004.
På kommissionens vägnar
Olli REHN

Ledamot av kommissionen
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BILAGA
Bilaga III till direktiv 76/768/EEG skall ändras på följande sätt:
1. I del 2 skall posterna under referensnummer 61 och 62 strykas.
2. I del 1 skall följande poster läggas till som referensnummer 96 och 97:
Begränsningar
Referensnummer

a

Ämne

b

Användningsområde och/eller
bruk

Maximal tillåten koncentration
i den färdiga kosmetiska produkten

Andra begränsningar och krav

e

c

d

”96

Myskxylen (CAS-nr
81-15-2)

Alla kosmetiska produkter,
med undantag för produkter
för munhygien

a) 1,0 % i exklusiva parfymer
b) 0,4 % i eau de toilette
c) 0,03 % i övriga produkter

97

Myskketon (CAS-nr
81-14-1)

Alla kosmetiska produkter,
med undantag för produkter
för munhygien

a) 1,4 % i exklusiva parfymer
b) 0,56 % i eau de toilette
c) 0,042 % i övriga produkter”

Villkor för användning
och varningstext som
skall tryckas på etiketten

f

