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DIREKTIV
KOMMISSIONENS DIREKTIV 2008/14/EG
av den 15 februari 2008
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)

sättningar som uppfyller kraven i det här direktivet måste
man fastställa lämpliga övergångsperioder.

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, och
av följande skäl:

(1)

Enligt direktiv 76/768/EEG är det förbjudet att i kosmetiska produkter använda ämnen som klassificeras som
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska
i kategori 1, 2 eller 3 i bilaga I till rådets direktiv
67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av
lagar och andra författningar om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (2). Däremot är det
tillåtet att använda ämnen som klassificeras i kategori 3
enligt direktiv 67/548/EEG om de har utvärderats och
godkänts av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter.

(5)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Del 1 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG ska ändras i enlighet
med bilagan till det här direktivet.

Artikel 2
Medlemsstaterna ska vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till
att produkter som inte överensstämmer med detta direktiv inte
säljs till eller överlåts på slutkonsumenten efter den 16 februari
2009.

Artikel 3
(2)

Med tanke på att vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter anser att glyoxal, ett ämne som klassificeras som cancerframkallande, mutagent eller reproduktionstoxiskt i kategori 3 i bilaga I till direktiv
67/548/EEG, utgör en försumbar risk när koncentrationen inte överstiger 100 ppm i kosmetiska produkter, bör
bilaga III till direktiv 76/768/EEG ändras i enlighet med
detta.

(3)

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

(4)

För att garantera en smidig övergång från den nuvarande
sammansättningen i kosmetiska produkter till samman-

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2007/67/EG (EUT L 305, 23.11.2007,
s. 22).
(2) EGT 196, 16.8.1967, s. 1. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/121/EG (EUT L 396,
30.12.2006, s. 850. Rättat i EUT L 136, 29.5.2007, s. 281.)

1.
Medlemsstaterna ska senast den 16 augusti 2008 anta och
offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans
med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med den 16 november 2008.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

SV

L 42/44

Europeiska unionens officiella tidning

16.2.2008

Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 15 februari 2008.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande

BILAGA
I del 1 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG ska följande post om glyoxal läggas till:
Begränsningar
Referensnummer

Ämne

a

b

”102

Glyoxal
Glyoxal (INCI)
CAS No 107-22-2
EINECS No 203-474-9

Användningsområde
och/eller bruk

Maximal tillåten
koncentration i den
färdiga kosmetiska
produkten

c

d

100 mg/kg”

Villkor för
användning och
Andra begränsningar varningstext som ska
tryckas på etiketten
och krav
e

f

