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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2003/15/EF

av 27. februar 2003

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om  
kosmetiske produkter(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den europeiske økonomiske 
og sosiale komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251, på 
grunnlag av Forlikskomiteens felles forslag av 3. desember 
2002(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Rådsdirektiv 76/768/EØF(4) har medført omfattende 
harmonisering av de nasjonale lovgivninger om 
kosmetiske produkter, og har som hovedformål å verne 
folkehelsen. I denne sammenheng er det fortsatt absolutt 
nødvendig å utføre visse toksikologiske prøver for å 
vurdere kosmetiske produkters sikkerhet.

2) I henhold til protokollen om dyrevern og dyrs velferd 
som ved Amsterdam-traktaten er knyttet til traktaten om 
opprettelse av Det europeiske fellesskap, skal Fellesskapet 
og medlemsstatene fullt ut ta hensyn til kravene til dyrs 
velferd ved gjennomføringen av Fellesskapets politikk, 
særlig med hensyn til det indre marked.

3) Det er i rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november 1986 
om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter 
om vern av forsøksdyr og dyr til andre vitenskapelige 
formål(5) fastsatt felles regler for bruk av dyr til forsøk 
i Fellesskapet og vilkår for utførelse av slike forsøk på 
medlemsstatenes territorium. Særlig inneholder direktivets 
artikkel 7 et krav om at dyreforsøk skal erstattes med 
alternative metoder dersom det finnes slike metoder og 
  
 

 

de er vitenskapelig forsvarlige. For å lette utvikling og 
bruk av alternative metoder i kosmetikksektoren som ikke 
innebærer bruk av levende dyr, er det ved rådsdirektiv 
93/35/EØF av 14. juni 1993 om sjette endring av 
direktiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om kosmetiske produkter(6) innført særlige 
bestemmelser.

 Disse bestemmelsene berører imidlertid bare alternative 
metoder som ikke innebærer bruk av dyr, og de tar 
ikke hensyn til alternative metoder som er utviklet for 
å redusere antallet dyr som brukes i forsøk, eller for å 
redusere deres lidelser. For at dyr som brukes til prøving 
av kosmetiske produkter skal beskyttes i best mulig grad 
i påvente av gjennomføringen av forbudet mot prøving 
av kosmetiske produkter på dyr og mot markedsføring 
i Fellesskapet av kosmetiske produkter som er prøvd på 
dyr, bør disse bestemmelsene derfor endres med sikte på 
systematisk bruk av alternative metoder som reduserer 
antallet dyr som brukes, eller reduserer deres lidelser, i 
tilfeller der det ennå ikke finnes alternative metoder som 
fullt ut erstatter tidligere metoder, i henhold til artikkel 7 
nr. 2 og 3 i direktiv 86/609/EØF, dersom disse metodene 
gir forbrukerne et vernenivå som tilsvarer det som oppnås 
med de konvensjonelle metodene de skal erstatte.

4) I samsvar med direktiv 86/609/EØF og direktiv 93/35/
EØF er det viktig å etterstrebe målet om å avskaffe 
dyreforsøk i forbindelse med prøving av kosmetiske 
produkter og å gjennomføre forbudet mot slike forsøk 
på medlemsstatenes territorium. For å sikre fullstendig 
gjennomføring av dette forbudet kan det bli nødvendig 
for Kommisjonen å fremme ytterligere forslag til endring 
av direktiv 86/609/EØF.

5) Det er for tiden bare alternative metoder som valideres 
vitenskapelig av Det europeiske senter for validering 
av alternative metoder (ECVAM) eller Organisasjonen 
for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD), og som 
kan anvendes i hele kjemisektoren, som systematisk 
vedtas på fellesskapsplan. Det er imidlertid mulig å 
garantere sikkerheten ved kosmetiske produkter og 
deres bestanddeler ved hjelp av alternative metoder 
som ikke nødvendigvis kan anvendes på all bruk av 
kjemiske bestanddeler. Bruk av slike metoder i hele 
kosmetikkindustrien bør derfor fremmes, og de bør 
vedtas på fellesskapsplan når de gir forbrukerne et 
likeverdig vernenivå.

2007/EØS/9/02

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 66 av 11.3.2003, s. 26, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 70/2004 av 4. juni 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 59 av 25.11.2004, s. 3.

(1) EFT C 311 E av 31.10.2000, s. 134 og EFT C 51 E av 26.2.2002, s. 385.
(2) EFT C 367 av 20.12.2000, s. 1.
(3) Europaparlamentsuttalelse av 3. april 2001 (EFT C 21 E av 24.1.2002, s. 

24), Rådets felles holdning av 14. februar 2002 (EFT C 113 E av 14.5.2002, 
s. 109) og europaparlamentsbeslutning av 11. juni 2002 (ennå ikke kunngjort 
i EUT). Europaparlamentsbeslutning av 15. januar 2003 og rådsbeslutning 
av 27 februar 2003.

(4) EFT L 262 av 27.7.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 
2002/34/EF (EFT L 102 av 18.4.2002, s. 19).

(5) EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1. (6) EFT L 151 av 23.6.1993, s. 32.
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6) Det er i dag mulig å garantere sikkerheten ved ferdige 
kosmetiske produkter, ut fra kunnskap om sikkerheten 
ved bestanddelene de inneholder. Det kan dermed 
innarbeides bestemmelser i direktiv 76/768/EØF som 
forbyr dyreforsøk med ferdige kosmetiske produkter. 
Kommisjonen bør fastsette retningslinjer for å lette 
anvendelsen, særlig for små og mellomstore bedrifter, 
av metoder som ikke innebærer bruk av forsøksdyr 
ved vurdering av sikkerheten ved ferdige kosmetiske 
produkter.

7) Det vil i økende grad bli mulig å garantere sikkerheten 
ved bestanddeler i kosmetiske produkter ved hjelp av 
alternative metoder som ikke innebærer bruk av dyr, og 
som valideres på fellesskapsplan eller godkjennes som 
vitenskapelig validert av ECVAM, samtidig som det tas 
hensyn til utviklingen av validering innenfor OECD. 
Etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetiske 
produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet 
på forbrukere (SCCNFP) om de validerte alternative 
metodene kan anvendes på området kosmetiske produkter, 
bør Kommisjonen umiddelbart kunngjøre de validerte 
eller godkjente metodene som anses å kunne anvendes 
på slike bestanddeler. For å oppnå en høyest mulig grad 
av dyrevern, må det fastsettes en frist for innføringen av 
et endelig forbud.

8) Kommisjonen bør fastsette tidsplaner med frister på høyst 
seks år for forbud mot markedsføring av kosmetiske 
produkter hvis endelige sammensetning, bestanddeler 
eller kombinasjon av bestanddeler er prøvd på dyr, og 
for forbud mot forsøk som for tiden utføres på dyr, 
regnet fra ikrafttredelsesdatoen til dette direktiv. Tatt 
i betraktning at det ennå ikke foreligger alternative 
metoder til vurdering for forsøk for giftighet ved gjentatt 
dose, reproduksjonstoksisitet og toksikokinetikk, bør 
det fastsettes en frist på høyst ti år for forbud mot 
markedsføring av kosmetiske produkter som disse 
forsøkene anvendes for, regnet fra ikrafttredelsesdatoen 
til dette direktiv. Kommisjonen bør på grunnlag av 
årsrapporter kunne tilpasse tidsplanene innenfor nevnte 
tidsfrister.

9) Bedre samordning av ressurser på fellesskapsplan vil 
bidra til å utdype den vitenskapelige kunnskap som er 
nødvendig for å utvikle alternative metoder. Det er i den 
forbindelse av største betydning at Fellesskapet fortsetter 
og øker sin innsats og treffer de nødvendige tiltak for å 
fremme forskning og utvikling av alternative metoder 
som ikke innebærer bruk av dyr, særlig innenfor rammen 
av det sjette rammeprogram som fastsatt i europa-
parlaments- og rådsbeslutning nr. 1513/2002/EF(1). 

10) Tredjestaters anerkjennelse av alternative metoder 
utviklet i Fellesskapet bør oppmuntres. For å nå dette 
målet bør Kommisjonen og medlemsstatene treffe alle 
nødvendige tiltak for å lette OECDs godkjenning av disse 
metodene. Kommisjonen bør også etterstrebe, innenfor 
rammen av Det europeiske fellesskaps samarbeidsavtaler, 
å oppnå anerkjennelse av resultatene av sikkerhetsforsøk 
som er utført i Fellesskapet ved hjelp av alternative 
metoder, for å sikre at eksport av kosmetiske produkter 
som slike metoder er anvendt på, ikke blir hindret, og for 
å forebygge eller unngå at tredjestater krever gjentakelse 
av slike forsøk med bruk av dyr.

11) Det bør være mulig å angi på et kosmetisk produkt at 
ingen dyreforsøk er utført i forbindelse med utviklingen. 
Kommisjonen bør i samråd med medlemsstatene utvikle 
retningslinjer for å sikre at felles kriterier anvendes ved 
bruk av slike angivelser, og at det oppnås en enhetlig 
forståelse av hva slike angivelser innebærer, og særlig at 
angivelsene ikke villeder forbrukeren. Ved utviklingen av 
slike retningslinjer må Kommisjonen også ta hensyn til 
synspunktene til de mange små og mellomstore bedrifter 
som utgjør flertallet av produsenter som ikke anvender 
dyreforsøk, og til relevante ikke-statlige organisasjoner 
og forbrukernes behov for å rent praktisk kunne skille 
mellom produkter på grunnlag av dyreforsøkskriterier.

12) SCCNFP erklærte i sin uttalelse av 25. september 2001 
at stoffer som i henhold til rådsdirektiv 67/548/EØF 
av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter 
om klassifisering, emballering og merking av farlige 
stoffer(2) er klassifisert som kreftframkallende (unntatt 
stoffer som er kreftframkallende bare ved innånding), 
mutagene eller reproduksjonstoksiske i kategori 1 eller 
2, samt stoffer med lignende potensial ikke bevisst 
må tilsettes kosmetiske produkter, og at stoffer som 
i henhold til direktiv 67/548/EØF er klassifisert som 
kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske 
i kategori 3, samt stoffer med lignende potensial, ikke 
bevisst må tilsettes kosmetiske produkter med mindre 
det kan påvises at mengden ikke utgjør noen trussel mot 
forbrukerens helse.

13) På grunn av de særlige risikoer stoffer som i henhold til 
direktiv 67/548/EØF er klassifisert som kreftframkallende, 
mutagene eller reproduksjonstoksiske i kategori 1, 2 og 3, 
kan utgjøre for folkehelsen, bør bruk av dem i kosmetiske 
produkter forbys. Et stoff som er klassifisert i kategori 
3, kan brukes i kosmetiske produkter dersom SCCNFP 
har vurdert stoffet og funnet at bruk av det i kosmetiske 
produkter er akseptabelt.

(1) EFT L 232 av 29.8.2002, s. 1.
(2) EFT L 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 

2001/59/EF (EFT L 225 av 21.8.2001, s. 1).
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14) For å øke kvaliteten på de opplysninger som gis til 
forbrukeren, bør kosmetiske produkter forsynes med en 
mer presis angivelse av holdbarheten.

15) Visse stoffer er identifisert som vesentlige årsaker til 
kontaktallergiske reaksjoner hos forbrukere som er 
følsomme for parfyme. For å sikre at slike forbrukere 
blir tiltrekkelig informert, er det derfor nødvendig å endre 
bestemmelsene i direktiv 76/768/EØF slik at det kreves 
at forekomst av disse stoffene skal nevnes på listen over 
bestanddeler. Denne opplysningen vil forbedre diagnoser 
av kontaktallergi blant forbrukere, og vil gjøre dem i 
stand til å unngå bruk av kosmetiske produkter som de 
ikke tåler.

16) SCCNFP har identifisert en rekke stoffer som sannsynlige 
årsaker til allergiske reaksjoner, og det vil være nødvendig 
å begrense bruken av disse og/eller pålegge visse vilkår 
for bruken av dem.

17) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av 
dette direktiv, bør vedtas i samsvar med rådsbeslutning 
1999/468/EF av 28. juni 1999 om fastsettelse av nærmere 
regler for utøvelsen av den gjennomføringsmyndighet 
som er tillagt Kommisjonen(1).

18) Bestemmelsene i direktiv 93/35/EØF som forbyr 
markedsføring av kosmetiske produkter som inneholder 
bestanddeler eller kombinasjoner av bestanddeler som 
er prøvd på dyr, bør erstattes av bestemmelsene i dette 
direktiv. Av hensyn til rettssikkerheten er det derfor 
hensiktsmessig å anvende artikkel 1 nr. 1 i dette direktiv 
med virkning fra 1. juli 2002, samtidig som prinsippet om 
berettigede forventninger respekteres fullt ut —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. Artikkel 1 nr. 4 bokstav i) utgår.

2. Følgende artikler innsettes:

 «Artikkel 4a

1. Med forbehold for de alminnelige forpliktelser som 
følger av artikkel 2, skal medlemsstatene forby:

a) markedsføring av kosmetiske produkter der den 
endelige sammensetningen for å oppfylle kravene 
i dette direktiv har vært gjenstand for dyreforsøk 
med en annen metode enn alternative metoder etter 
at en slik alternativ metode er validert og vedtatt 
på fellesskapsplan, samtidig som det tas hensyn til 
utviklingen av validering i OECD,

b) markedsføring av kosmetiske produkter som inneholder 
bestanddeler eller kombinasjoner av bestanddeler 
som for å oppfylle kravene i dette direktiv har vært 
gjenstand for dyreforsøk med en annen metode enn 
alternative metoder etter at en slik alternativ metode er 
validert og vedtatt på fellesskapsplan, samtidig som det 
tas hensyn til utviklingen av validering i OECD,

c) at dyreforsøk utføres på deres territorium med ferdige 
kosmetiske produkter for å oppfylle kravene i dette 
direktiv,

d) at dyreforsøk utføres på deres territorium med 
bestanddeler eller kombinasjoner av bestanddeler for 
å oppfylle kravene i dette direktiv, senest på datoen 
da slike forsøk skal erstattes med én eller flere av de 
validerte alternative metodene som er oppført i vedlegg 
V til rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om 
tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, 
emballering og merking av farlige stoffer(*), eller i 
vedlegg IX til dette direktiv.

Kommisjonen skal senest 11. september 2004, etter 
framgangsmåten nevnt i artikkel 10 nr. 2 og etter samråd 
med Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for 
varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere 
(SCCNFP), fastsette innholdet i vedlegg IX.

2. Kommisjonen skal, etter samråd med SCCNFP 
og Det europeiske senter for validering av alternative 
metoder (ECVAM) og samtidig som det tas hensyn til 
utviklingen av validering i OECD, fastsette tidsplaner for 
gjennomføring av bestemmelsene i nr. 1 bokstav a), b) 
og d), herunder frister for utfasing av de ulike forsøkene. 
Tidsplanene skal gjøres tilgjengelig for allmennheten senest 
11. september 2004 og oversendes Europaparlamentet og 
Rådet. Gjennomføringsperioden skal begrenses til høyst 
seks år etter ikrafttredelsen av direktiv 2003/15/EF med 
hensyn til nr. 1 bokstav a), b) og d).

2.1. Når det gjelder forsøk for giftighet ved gjentatt 
dose, reproduksjonstoksisitet og toksikokinetikk, som det 
ennå ikke finnes alternativer til som er til vurdering, 
skal gjennomføringsperioden for nr. 1 bokstav a) og b) 
begrenses til høyst ti år etter ikrafttredelsen av direktiv 
2003/15/EF.

2.2. Kommisjonen skal undersøke eventuelle tekniske 
vanskeligheter ved overholdelse av forbudet i forbindelse 
med forsøk, særlig når det gjelder giftighet ved gjentatt 
dose, reproduksjonstoksisitet og toksikokinetikk, som det 
ennå ikke finnes alternativer til som er til vurdering. 
Opplysninger om foreløpige og endelige resultater av 
disse undersøkelsene skal inngå i årsrapporten som skal 
framlegges i henhold til artikkel 9.(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
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På grunnlag av disse årsrapportene kan tidsplanene 
utarbeidet i samsvar med nr. 2 tilpasses innenfor en tidsfrist 
på høyst seks år, som nevnt i nr. 2.1, og etter samråd med 
enhetene nevnt i nr. 2.

2.3. Kommisjonen skal undersøke framdriften og 
overholdelsen av fristene samt eventuelle tekniske 
vanskeligheter med å overholde forbudet. Opplysninger 
om foreløpige og endelige resultater av Kommisjonens 
undersøkelser skal inngå i årsrapporten som skal framlegges 
i henhold til artikkel 9. Dersom disse undersøkelsene 
senest to år etter utløpet av maksimumsperioden nevnt 
i nr. 2.1 konkluderer med at ett eller flere av forsøkene 
nevnt i nr. 2.1 av tekniske årsaker ikke vil bli utviklet 
og validert innen utløpet av perioden nevnt i nr. 2.1, skal 
den underrette Europaparlamentet og Rådet og framlegge 
forslag til regelverk i samsvar med traktatens artikkel 251.

2.4. I særlige tilfeller der det oppstår alvorlige bekymringer 
med hensyn til sikkerheten ved en eksisterende kosmetisk 
bestanddel, kan en medlemsstat anmode Kommisjonen 
om å gi unntak fra nr. 1. Anmodningen skal inneholde 
en vurdering av situasjonen og angi nødvendige tiltak. 
På dette grunnlag kan Kommisjonen, etter samråd med 
SCCNFP og med et begrunnet vedtak, tillate unntak etter 
framgangsmåten i artikkel 10 nr. 2. I denne tillatelsen skal 
det angis vilkår for unntaket i form av spesifikke mål, 
varighet og rapportering av resultater.

Unntak kan gis bare dersom

a) bestanddelen er i allmenn bruk og ikke kan erstattes 
med noen annen bestanddel som kan utføre en lignende 
funksjon,

b) det bestemte helseproblemet for mennesker er 
dokumentert, og behovet for å utføre dyreforsøk 
støttes av en detaljert forskningsprotokoll framlagt 
som grunnlag for evalueringen.

Beslutningen om godkjenning, vilkår knyttet til den 
og endelig resultat skal tas med i årsrapporten som 
Kommisjonen framlegger i henhold til artikkel 9.

3. I denne artikkel menes med:

a) «ferdig kosmetisk produkt», det kosmetiske produktet 
i sin endelige sammensetning slik det markedsføres 
og gjøres tilgjengelig for sluttforbrukeren, eller dets 
prototyp,

b) «prototyp», en første modell eller utforming som ikke 
er produsert i serie, og som det ferdige kosmetiske 
produktet kopieres fra eller ferdigutvikles fra.

Artikkel 4b

Bruk i kosmetiske produkter av stoffer som i henhold 
til vedlegg I til direktiv 67/548/EØF er klassifisert som 
kreftframkallende, mutagene eller reproduksjonstoksiske 
i kategori 1, 2 og 3, skal forbys. I den forbindelse 
skal Kommisjonen treffe de nødvendige tiltak etter 
framgangsmåten i artikkel 10 nr. 2. Et stoff som er 
klassifisert i kategori 3, kan brukes i kosmetiske produkter 
dersom SCCNFP har vurdert stoffet og funnet at bruk av 
det i kosmetiske produkter er akseptabelt.

—————
(*) EFT 196 av 16.8.1967, s. 1. Direktivet sist endret 

ved kommisjonsdirektiv 2001/59/EF (EFT L 225 av 
21.8.2001, s. 1).»

3. Artikkel 6 nr. 1 bokstav c) skal lyde:

«c) Holdbarhetsgrensen skal angis ved ordene «Bør brukes 
innen utgangen av ...» etterfulgt av

– datoen, eller

– en forklaring på hvor datoen er å finne på 
emballasjen.

 Datoen skal være lett leselig, og skal bestå av måned og 
årstall eller dag, måned og årstall, i denne rekkefølge. 
Om nødvendig skal denne opplysningen suppleres med 
en angivelse av hvilke vilkår som må oppfylles for at 
den angitte holdbarhet skal garanteres.

 Angivelse av holdbarhetsdato er ikke påbudt for 
kosmetiske produkter som har en holdbarhetsgrense på 
mer enn 30 måneder. For slike produkter skal det stå 
en angivelse av hvor lenge etter åpning produktet kan 
brukes uten skade for forbrukeren. Denne opplysningen 
angis med symbolet gjengitt i vedlegg VIIIa, etterfulgt 
av tidsrommet (i måneder og/eller år).»

4. Artikkel 6 nr. 1 bokstav g) skal lyde:

«g) en liste over bestanddelene oppført i fallende rekkefølge 
etter deres vekt på det tidspunkt de tilsettes. Denne 
listen skal innledes med ordet «bestanddeler». Dersom 
dette av praktiske grunner ikke er mulig, skal disse 
opplysningene finnes i en vedlagt brosjyre, på en 
etikett, på et vedlagt bånd eller kort, og forbrukeren 
skal henvises til dem, enten ved en forkortet anvisning, 
eller ved symbolet vist i vedlegg VIII, som skal være 
påført emballasjen.

 Følgende skal imidlertid ikke anses som bestanddeler:

– urenheter som finnes i de råvarer som benyttes,

– tekniske hjelpestoffer som benyttes i produksjonen, 
men som ikke inngår i det ferdige produktet,

– stoffer som benyttes i strengt nødvendige mengder 
som løsemidler eller bærere i parfymerende og 
aromatiske forbindelser.
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Parfymerende og aromatiske forbindelser og deres 
råstoffer skal angis med ordet «parfyme» eller 
«aroma». Forekomst av stoffer som kreves angitt under 
rubrikken «andre begrensninger og krav» i vedlegg 
III, skal imidlertid angis på listen uansett funksjon i 
produktet.

Bestanddeler i en konsentrasjon lavere enn 1 % kan 
nevnes i vilkårlig rekkefølge etter dem som har en 
konsentrasjon som er høyere enn 1 %.

Fargestoffer kan nevnes i vilkårlig rekkefølge 
etter de øvrige bestanddeler, i samsvar med 
fargeindeksnummeret eller betegnelsen som er oppført 
i vedlegg IV. For sminkeprodukter som markedsføres i 
flere fargenyanser, kan alle fargestoffer som er benyttet 
i serien nevnes, forutsatt at ordene «kan inneholde» 
eller symbolet «+/-» er tilføyd.

Bestanddelene må deklareres med de fellesbetegnelser 
som er nevnt i artikkel 7 nr. 2 eller, dersom slike 
ikke finnes, med en av betegnelsene som er fastsatt i 
artikkel 5a nr. 2 første strekpunkt.

Kommisjonen kan etter framgangsmåten fastsatt 
i artikkel 10 nr. 2 tilpasse kriteriene og vilkårene 
fastsatt i rådsdirektiv 95/17/EF av 19. juni 1995 om 
gjennomføringsreglar for rådsdirektiv 76/768/EØF 
med omsyn til fritak for oppføring av eitt eller fleire 
delemne i den lista som er fastsett for merking av 
kosmetiske produkt(*) for når en produsent, ved å 
påberope seg forretningshemmeligheter, kan søke om 
ikke å føre opp én eller flere bestanddeler på nevnte 
liste.

—————
(*)   EFT L 140 av 23.6.1995, s. 26.»

5. Siste punktum i artikkel 6 nr. 3 utgår, og følgende ledd 
tilføyes:

«Dessuten kan produsenten eller personen som er ansvarlig 
for å markedsføre produktet i Fellesskapet, angi på 
produktets emballasje eller dokument, seddel, etikett, 
ring eller bånd som følger med eller viser til produktet, at 
ingen dyreforsøk er utført eller latt utføre på det ferdige 
produktet eller prototypen eller noen av bestanddelene 
i det, og at det ikke er benyttet bestanddeler som andre 
har prøvd på dyr med sikte på å utvikle nye kosmetiske 
produkter. Retningslinjer skal vedtas etter framgangsmåten 
i artikkel 10 nr. 2 og offentliggjøres i Den europeiske 
unions tidende. Europaparlamentet skal motta kopier av 
utkastet til tiltak som er framlagt for komiteen.»

6. Artikkel 7a nr. 1 bokstav d) skal lyde:

«d) vurderingen av sikkerheten for menneskers helse ved 
bruk av det ferdige produktet. I denne sammenheng 
skal produsenten ta hensyn til bestanddelenes 
generelle toksikologiske profil, kjemiske struktur og 
eksponeringsnivå. Produsenten skal særlig ta hensyn til 

spesifikke eksponeringsegenskaper for de områder der 
produktet blir påført, eller den befolkningsgruppe det 
er beregnet på. Det skal blant annet foretas en spesifikk 
vurdering av kosmetiske produkter beregnet på barn 
under tre år og kosmetiske produkter som utelukkende 
er beregnet til utvortes intimhygiene.

 Dersom samme produkt produseres flere steder i 
Fellesskapet, kan produsenten velge ett produksjonssted 
der disse opplysningene skal være tilgjengelige. I den 
forbindelse skal produsenten av kontrollhensyn på 
anmodning angi stedet som er valgt, til vedkommende 
kontrollmyndighet. I så fall skal opplysningene være 
lett tilgjengelige,»

7. I artikkel 7a nr. 1 tilføyes følgende bokstav:

«h) data for eventuelle dyreforsøk som er utført av 
produsenten, dennes representanter eller leverandører i 
forbindelse med utvikling eller sikkerhetsvurdering av 
produktet eller dets bestanddeler, herunder eventuelle 
dyreforsøk utført for å oppfylle krav i tredjestaters 
lover eller forskrifter.

 Med forbehold for beskyttelse av særlig 
forretningshemmeligheter og opphavsrett skal 
medlemsstatene sikre at opplysningene som kreves i 
henhold til bokstav a) og f), gjøres lett tilgjengelige for 
allmennheten med hensiktsmessige midler, herunder 
elektroniske. De kvantitative opplysninger som skal 
gjøres allment tilgjengelige i henhold til bokstav a), er 
begrenset til farlige stoffer som omfattes av direktiv 
67/548/EØF.»

8. I artikkel 8 nr. 2 og artikkel 8a nr. 3 endres «Vitenskaps-
komiteen for kosmetologi» til «Vitenskapskomiteen for 
kosmetiske produkter og for varer som ikke er nærings-
midler beregnet på forbrukere».

9. Artikkel 9 og 10 skal lyde:

«Artikkel 9

Kommisjonen skal hvert år framlegge en rapport for 
Europaparlamentet og Rådet om

a) de framskritt som er gjort innen utvikling, validering og 
juridisk godkjenning av alternative metoder. Rapporten 
skal inneholde presise data om antallet og typen forsøk i 
forbindelse med kosmetiske produkter som er utført på 
dyr. Medlemsstatene er forpliktet til å samle inn disse 
opplysningene i tillegg til å samle inn statistikkene som 
er fastsatt i rådsdirektiv 86/609/EØF av 24. november 
1986 om tilnærming av medlemsstatenes lover og 
forskrifter om vern av forsøksdyr og dyr til andre 
vitenskapelige formål(*). Kommisjonen skal særlig 
sikre utvikling, validering og juridisk godkjenning av 
alternative forsøksmetoder der det ikke brukes levende 
dyr,
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b) de framskritt Kommisjonen gjør i sine bestrebelser 

på å oppnå OECDs godkjenning av alternative 

metoder validert på fellesskapsplan, og tredjestaters 

anerkjennelse av resultatene av sikkerhetsforsøk 

utført i Fellesskapet ved hjelp av alternative metoder, 

særlig innenfor rammen av samarbeidsavtaler mellom 

Fellesskapet og disse tredjestatene,

c) måten det er tatt hensyn til små og mellomstore 

bedrifters særlige behov.

 Artikkel 10

1. Kommisjonen skal bistås av Den faste komité for 
kosmetiske produkter.

2. Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/
EF skal være to måneder.

3. Komiteen fastsetter sin forretningsorden.
—————
(*)   EFT L 358 av 18.12.1986, s. 1.»

10. Følgende tilføyes i vedlegg III del I:

Referanse- 
nummer

Stoff

Begrensninger  
Obligatorisk 

bruksanvisning 
og advarselsmer-

king
Bruksområde

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i 

ferdig kosmetisk 
produkt

Andre begrensninger og krav

a b c d e f

«67 Amylkanelaldehyd 
(CAS-nr. 122-40-7)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

68 Benzylalkohol 
(CAS-nr. 100-51-6)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

69 Kanelalkohol 
(CAS-nr. 104-54-1)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

70 Citral 
(CAS-nr. 5392-40-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

71 Eugenol 
(CAS-nr. 97-53-0)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort



22.2.2007 Nr. 9/9EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

Referanse- 
nummer

Stoff

Begrensninger  
Obligatorisk 

bruksanvisning 
og advarselsmer-

king
Bruksområde

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i 

ferdig kosmetisk 
produkt

Andre begrensninger og krav

a b c d e f

72 Hydroksycitronellal 
(CAS-nr. 107-75-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

73 Isoeugenol 
(CAS-nr. 97-54-1)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

74 Amylkanelalkohol 
(CAS-nr. 101-85-9)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

75 Benzylsalisylat 
(CAS-nr. 118-58-1)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

76 Kanelaldehyd 
(CAS-nr. 104-55-2)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

77 Kumarin 
(CAS-nr. 91-64-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

78 Geraniol 
(CAS-nr. 106-24-1)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort
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Referanse- 
nummer

Stoff

Begrensninger  
Obligatorisk 

bruksanvisning 
og advarselsmer-

king
Bruksområde

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i 

ferdig kosmetisk 
produkt

Andre begrensninger og krav

a b c d e f

79 Hydroksymetyl-
pentylsykloheksen-
karboksaldehyd 
(CAS-nr. 31906-04-4)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

80 Anisylalkohol 
(CAS-nr. 105-13-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

81 Benzylcinnamat 
(CAS-nr. 103-41-3)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

82 Farnesol 
(CAS-nr. 4602-84-0)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

83 2-(4-tert-butylbenzyl)-
propionaldehyd 
(CAS-nr. 80-54-6)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

84 Linalool 
(CAS-nr. 78-70-6)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

85 Benzylbenzoat 
(CAS-nr. 120-51-4)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort
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Referanse- 
nummer

Stoff

Begrensninger  
Obligatorisk 

bruksanvisning 
og advarselsmer-

king
Bruksområde

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i 

ferdig kosmetisk 
produkt

Andre begrensninger og krav

a b c d e f

86 Citronnellol 
(CAS-nr. 106-22-9)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

87 a-heksylkanelaldehyd 
(CAS-nr. 101-86-0)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

88 d-limonen 
(CAS-nr. 5989-27-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

89 Metylheptinkarbonat 
(CAS-nr. 111-12-6)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

90 3-metyl-4-(2,6,6-
trimetyl-2-sykloheksen-
1-yl)-3-buten-2-on 
(CAS-nr. 127-51-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

91 Eikemoseekstrakt 
(CAS-nr. 90028-68-5)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort

92 Tremoseekstrakt 
(CAS-nr. 90028-67-4)

Forekomst av stoffet skal angis på listen over 
bestanddeler nevnt i artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
dersom konsentrasjonen overstiger

— 0,001 % i produkter som ikke skylles bort

— 0,01 % i produkter som skylles bort”
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11. Det tilføyes et vedlegg VIIIa som består av et symbol som 
skal forestille en åpen kremkrukke. Kommisjonen skal 
etter framgangsmåten i artikkel 10 nr. 2 utarbeide dette 
symbolet innen 11. september 2003.

Artikkel 2

Med henblikk på anvendelsen av artikkel 1 nr. 3 med hensyn 
til artikkel 6 nr. 1 bokstav c) tredje ledd i direktiv 76/768/EØF 
og av artikkel 1 nr. 4 med hensyn til artikkel 6 nr. 1 bokstav g) 
tredje ledd i direktiv 76/768/EØF gjelder følgende:

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
produsenter og importører som er etablert i Fellesskapet, fra 11. 
mars 2005 ikke markedsfører kosmetiske produkter som ikke 
overholder dette direktiv.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter 
som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, innen 11. 
september 2004. De skal umiddelbart underrette Kommisjonen 
om dette.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten 
til de lover og forskrifter som de vedtar på det området dette 
direktiv omhandler.

Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den dag det kunngjøres i Den 
europeiske unions tidende.

Som unntak fra artikkel 3 får artikkel 1 nr. 1 anvendelse fra  
1. juli 2002.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 27. februar 2003.

 For Europaparlamentet For Rådet

 P. COX M. CHRISOCHOÏDIS

 President Formann


