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FÖRORDNINGAR
KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2017/1413
av den 3 augusti 2017
om ändring av bilaga IV till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 om
kosmetiska produkter
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om
kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 31.1, och
av följande skäl:
(1)

Zinkoxid är godkänt som färgämne i kosmetiska produkter genom post 144 i bilaga IV till förordning (EG)
nr 1223/2009.

(2)

I ett yttrande av den 18 september 2012 (2), som reviderades den 23 september 2014 (3), konstaterade
vetenskapliga kommittén för konsumentsäkerhet (SCCS) att det är säkert att använda zinkoxid som färgämne
i andra former än nanoform, utan beläggning, i kosmetiska produkter som appliceras på huden. Med tanke på att
zinkoxidpartiklar vid inandning kan orsaka inflammation i lungorna ansåg SCCS dock att sådan användning av
zinkoxid i kosmetiska produkter som kan leda till att konsumentens lungor exponeras för zinkoxid genom
inandning innebär en hälsorisk.

(3)

Mot bakgrund av SCCS yttranden bör användningen av zinkoxid som färgämne i andra former än nanoform,
utan beläggning, begränsas till användningar som inte kan leda till exponering av slutanvändarens lungor genom
inandning.

(4)

Bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

Industrin bör få rimlig tid på sig att göra nödvändiga anpassningar av produktformuleringarna med avseende på
utsläppandet på marknaden och att dra tillbaka produkter som inte uppfyller kraven från marknaden.

(6)

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

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.
(1) EUT L 342, 22.12.2009, s. 59.
(2) SCCS/1489/12, reviderat den 11 december 2012, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_103.pdf
(3) SCCS/1539/14, reviderat den 25 juni 2015, http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety/docs/sccs_o_163.pdf
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Artikel 2
Från och med den 24 februari 2018 får enbart sådana kosmetiska produkter som är förenliga med denna förordning
släppas ut på unionsmarknaden.
Från och med den 24 maj 2018 får enbart sådana kosmetiska produkter som är förenliga med denna förordning
tillhandahållas på unionsmarknaden.
Artikel 3
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.
Utfärdad i Bryssel den 3 augusti 2017.
På kommissionens vägnar
Jean-Claude JUNCKER

Ordförande

4.8.2017

BILAGA

Post 144 i bilaga IV till förordning (EG) nr 1223/2009 ska ersättas med följande:
Ämnesidentifiering

a

”144

Kemiskt namn

Färgindex
Nummer/beteckning
enligt ordlistan över
generiska bestånds
delar

CASnummer

EG-nummer

b

c

d

e

Zinkoxid (*)

77947

Maximal koncentration
i bruksklar beredning

Övrigt

Anvisningar för
användning och
varningstext

f

g

h

i

j

Vit

Ej för användningar som kan leda till
exponering
av
slutanvändarens
lungor genom inandning
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(*) Som UV-filter, se bilaga VI, nr 30 och nr 30a.”.
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