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KOMMISJONSBESLUTNING

av 8. mai 1996

om opprettelse av en liste over og en felles nomenklatur for bestanddeler brukt i
kosmetiske produkter(*)

(96/335/EF)

KOMMISJONEN FOR DEN EUROPEISKE UNION HAR �

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske
produkter(1), sist endret ved kommisjonsdirektiv 95/34/EF(2),
særlig artikkel 5a og artikkel 7 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetologi og

ut fra følgende betraktninger:

Listen over bestanddeler brukt i kosmetiske produkter bør
inneholde én del om parfymerende og aromatiske råstoffer, og én
del om de øvrige stoffene.

Denne listen bør inneholde opplysninger om identiteten til hver
bestanddel, dvs. kjemisk betegnelse, INCI- (tidl. CTFA-), PhEur.,
INN- og IUPAC-navn, EINECS-/ELINCS-, CAS- og
fargeindeksnummer, den felles betegnelsen fastsatt i artikkel 7
nr. 2 i direktiv 76/768/EØF samt bestanddelens funksjoner og
eventuelt de restriksjoner på og vilkår for bruken samt advarsler
som må være angitt på etiketten.

I tillegg til at den gir viktige opplysninger om bestanddelene
brukt i kosmetiske produkter, må listen ses i sammenheng med
artikkel 6 nr. 1 i direktiv 76/768/EØF, der det er fastsatt at det
skal være obligatorisk å merke produktet og/eller emballasjen
med produktets virkning og listen over bestanddeler med virkning
fra 1. januar 1997 for kosmetiske produkter som markedsføres.

Den foreslåtte listen må være så fullstendig at den gjør det mulig
å merke de kosmetiske produktene med hvilke bestanddeler de
inneholder.

Listen er imidlertid veiledende og representerer ikke noen
fortegnelse over hvilke stoffer som tillates brukt i kosmetiske
produkter.

Den bør ajourføres regelmessig.

En felles nomenklatur for bestanddelene vil gjøre det mulig å
identifisere stoffene gjennom en felles betegnelse i alle
medlemsstatene og vil gjøre det lett for forbrukerne å gjenkjenne
stoffer som de er tilrådd å unngå (f.eks. på grunn av allergi),
uansett hvor i Fellesskapet de kjøper kosmetiske produkter.

INCI-navnene (International Nomenclature Cosmetisk Ingredi-
ent) er de som best tilfredsstiller disse kravene, ettersom de er
relativt enkle og i tillegg allerede brukes på internasjonalt plan.

Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse
fra Komiteen for tilpasning til den tekniske utvikling av direktiver
om fjerning av tekniske handelshindringer på området kosmetiske
produkter �

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Listen fastsatt i artikkel 5a i direktiv 76/768/EØF over
bestanddeler brukt i kosmetiske produkter vedtas slik den er
gjengitt i vedlegget.

________________

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT nr. L 132 av 1.6.1996, s. 1, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 102/98 av 30. oktober 1998 om
endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder,
prøving og sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT nr. L 262 av 27.9.1976, s. 169.

(2) EFT nr. L 167 av 18.7.1995, s. 19.
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Artikkel 2

INCI-navnene (International Nomenclature Cosmetic Ingredient) i listen skal utgjøre den felles nomenklatur
i henhold til artikkel 7 nr. 2 i direktiv 76/768/EØF.

Utferdiget i Brussel, 8. mai 1996.

For Kommisjonen

Emma BONINO

Medlem av Kommisjonen

_____________

VEDLEGG

[Vedlegget er kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende nr. L 132 av 1.6.1996.]


