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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/42/EF
af 20. juni 2005
om ændring med henblik på tilpasning til den tekniske udvikling af bilag II, IV og VI til Rådets
direktiv 76/768/EØF vedrørende kosmetiske midler
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,

76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse
hermed.

(4)

SCCNFP er af den opfattelse, at methylisothiazolinon ikke
er til skade for menneskers sundhed, hvis det anvendes
som konserveringsmiddel i det færdige kosmetiske
middel i en koncentration på højst 0,01 %. Methylisothiazolinon bør derfor føjes til bilag VI, del 1, til direktiv
76/768/EØF som løbenummer 57.

(5)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(6)

De i dette direktiv fastsatte foranstaltninger er i overensstemmelse med udtalelse fra Det Stående Udvalg for
Kosmetiske Produkter —

under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2,

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske
Produkter og andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)

(2)

Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske Produkter og
andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler (SCCNFP) er på
grundlag af en evaluering af hudtoksiciteten af costus
root oil (Saussurea lappa Clarke), 7-ethoxy-4-methylcumarin, hexahydrocoumarin og perubalsam (Myroxylon
pereirae) af den opfattelse, at disse stoffer ikke bør
anvendes som lugtbestanddele i kosmetiske midler.
Disse stoffer bør derfor føjes til bilag II til direktiv
76/768/EØF.

Azofarvestofferne CI 12150, CI 20170 og CI 27290 er
opført i del 1 i bilag IV til direktiv 76/768/EØF som
farvestoffer, som må forekomme i kosmetiske midler.
Sikkerheden ved disse farvestoffer er blevet draget i
tvivl med den begrundelse, at de kan danne kræftfremkaldende aminer under stofskiftet. SCCNFP finder på
grundlag af de foreliggende oplysninger, at brugen af
farvestofferne CI 12150, CI 20170 og CI 27290 frembyder en risiko for forbrugernes sundhed, da de kan
frigive en eller flere kræftfremkaldende aromatiske
aminer. Disse farvestoffer bør derfor udgå af del 1 i
bilag IV til direktiv 76/768/EØF.

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1
Bilag II, IV og VI til direktiv 76/768/EØF ændres i overensstemmelse med bilaget til dette direktiv.

Artikel 2
Medlemsstaterne træffer alle nødvendige foranstaltninger til at
sikre, at kosmetiske midler, der ikke er i overensstemmelse med
bilag II og IV til direktiv 76/768/EØF som ændret ved dette
direktiv, efter den 31. marts 2006 ikke markedsføres af fællesskabsfabrikanter eller importører, der er etableret i Fællesskabet,
og ikke sælges eller afsættes til den endelige forbruger.

Artikel 3
(3)

Benzethoniumchlorid er opført som løbenummer 53 i
bilag VI, del 1, til direktiv 76/768/EØF som et konserveringsmiddel, der kan anvendes i kosmetiske midler, der
skylles af efter brug, i en koncentration på højst 0,1 %.
SCCNFP er af den opfattelse, at det også bør være tilladt
at anvende benzethoniumchlorid i kosmetiske midler, der
ikke skylles af efter brug, dog med undtagelse af mundplejemidler, i en koncentration på højst 0,1 %. Oplysningerne under løbenummer 53 i bilag VI, del 1, til direktiv

(1) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved Kommissionens
direktiv 2005/9/EF (EUT L 27 af 29.1.2005, s. 46).

1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 31. december 2005. De tilsender straks Kommissionen
disse bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser
sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette
direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning
til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.
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2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er
omfattet af dette direktiv.
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Artikel 5
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.
Udfærdiget i Bruxelles, den 20. juni 2005.

Artikel 4

På Kommissionens vegne

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Günter VERHEUGEN

Næstformand
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BILAG
Bilagene til direktiv 76/768/EØF ændres som følger:
1) I bilag II tilføjes følgende løbenumre:
»1133. Costus root oil (Saussurea lappa Clarke) (CAS-nr. 8023-88-9), når det anvendes som lugtbestanddel
1134. 7-Ethoxy-4-methylcoumarin (CAS-nr. 87-05-8), når det anvendes som lugtbestanddel
1135. Hexahydrocoumarin (CAS-nr. 700-82-3), når det anvendes som lugtbestanddel
1136. Perubalsam (INCI-navn: Myroxylon pereirae, CAS-nr. 8007-00-9), når det anvendes som lugtbestanddel«
2) I del 1 i bilag IV udgår farvestofferne CI 12150, CI 20170 og CI 27290.
3) Bilag VI, del 1, ændres som følger:
a) Løbenummer 53 erstattes med følgende:

Løbenummer

Stof

Højeste
tilladte
koncentration

Begrænsninger og krav

Obligatorisk brugsanvisning og advarsel på
etiketten

a

b

c

d

e

»53

Benzethoniumchlorid (INCI)

0,1 %

a) Midler, der skylles af efter brug
b) Midler, der ikke skylles af efter brug,
med undtagelse af mundplejemidler«

b) Følgende løbenummer 57 tilføjes

Løbenummer

Stof

Højeste
tilladte
koncentration

Begrænsninger og krav

Obligatorisk brugsanvisning og advarsel på
etiketten

a

b

c

d

e

»57

Methylisothiazolinone (INCI)

0,01 %«

