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KOMMISJONSDIREKTIV 2003/83/EF

av 24. september 2003

om tilpasning til den tekniske utvikling av vedlegg II, III og VI til rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av 

medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske produkter

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
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 2003/80/
EF(2), særlig artikkel 8 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter 
og for varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Benzoylperoksid og hydrokinonmetyleter (synonym for 
4-metoksyfenol) er for øyeblikket oppført i vedlegg II, 
og hydrokinon omfattes allerede av begrensningene 
og vilkårene fastsatt i vedlegg III. Vitenskapskomiteen 
for kosmetiske produkter og for varer som ikke er 
næringsmidler beregnet på forbrukere (heretter kalt 
SCCNFP) er kommet til at bruken av benzoylperoksid, 
hydrokinon og hydrokinonmetyleter i preparater for 
kunstige negler ikke utgjør en risiko på grunn av den meget 
lave eksponeringen av forbrukerne. Referansenummer 
178 i vedlegg II og referansenummer 14 i vedlegg III del 
I bør derfor endres i samsvar med dette, referansenummer 
382 i vedlegg II bør utgå, og referansenummer 94 og 95 
bør tilføyes i vedlegg III del 1.

2) SCCNFP er av den oppfatning at giftvirkningene av 
dialkanolaminsalter, og særlig deres evne til å danne 
nitrosaminer, ligner de tilsvarende egenskapene hos 
dialkanolaminer, og at dialkylaminer og deres salter har 
egenskaper som i stor grad ligner egenskapene til de 
tilsvarende dialkanolaminenes analoger når det gjelder 
dannelse av nitrosaminer. Termene «dialkanolaminer» 
og «dialkylaminer» er synonyme med «sekundære 
alkanolaminer» og «sekundære alkylaminer», og sistnevnte 
betegnelser er mindre tvetydige. Referansenummer 411 i 
vedlegg II og referansenummer 60, 61 og 62 i vedlegg III 
del 1 bør derfor endres i samsvar med dette.

3) SCCNFP er kommet fram til at forbindelsen 2,4-diamino-
pyrimidin-3-oksid (CAS-nummer 74638-76-9) trygt kan 
brukes i kosmetiske produkter i konsentrasjoner på 
opptil 1,5 %. 2,4-diamino-pyrimidin-3-oksid bør derfor 
innsettes i vedlegg III del 1 med referansenummer 93.

4) SCCNFP er av den oppfatning at bruken av 1,2-dibrom-
2,4-dicyanobutan bør begrenses til produkter som skal 
skylles av, med det nåværende høyeste tillatte nivå på 
0,1 %. Referansenummer 36 i vedlegg VI del 1 bør derfor 
endres i samsvar med dette.

5) Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

6) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelsen 
fra Den faste komité for kosmetiske produkter —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg II, III og VI til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar 
med vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at verken produsenter i Fellesskapet eller importører 
etablert i Fellesskapet, fra 24. mars 2005 markedsfører 
kosmetiske produkter som ikke overholder dette direktiv.

2. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at produktene nevnt i nr. 1, etter 24. september 2005 
verken selges eller avsettes til sluttforbrukeren.

Artikkel 3

Medlemsstatene skal innen 24. september 2004 sette i kraft 
de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme 
dette direktiv. 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.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 238 av 25.9.2003, s. 23, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 6/2004 av 6. februar 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 20 av 22.4.2004, s. 9.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) EFT L 224 av 6.9.2003, s. 27.
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Artikkel 4

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 5

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. september 2003.

 For Kommisjonen

 Erkki LIIKANEN

 Medlem av Kommisjonen
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Referanse-
nummer

Stoff

BEGRENSNINGER
Obligatorisk bruksanvisning og 

advarsel på etikettenAnvendelsesområde og/eller 
bruk

Høyeste tillatte  
konsentrasjon i det ferdige 

kosmetiske produktet

Andre begrensninger og 
krav

a b c d e f

«14 Hydrokinon(*) a) Oksiderende 
fargestoff til farging 
av hår

0,3 % a) 1. – Må ikke brukes 
til farging av 
øyenvipper eller 
øyenbryn

1. Alminnelig bruk   – Hvis man får 
produktet i øyne-
ne, må de straks 
skylles grundig 
med vann

  – Inneholder hydro- 
kinon

2. Yrkesmessig bruk  2. – Bare til yrkes-
messig bruk

  – Inneholder hydro-
kinon

  – Hvis man får 
produktet i øyne-
ne, må de straks 
skylles grundig 
med vann

b) Preparater for 
kunstige negler

0,02 % (etter blanding 
før bruk)

Bare til yrkesmessig 
bruk

b) – Bare til yrkesmessig 
bruk

 – Unngå kontakt med 
huden

 – Les bruksanvisnin-
gen nøye»

(*) Disse stoffene kan anvendes enten enkeltvis eller blandet med hverandre, forutsatt at summen av alle bestanddelene av hvert stoff i det kosmetiske produktet uttrykt 
som del av største tillatte mengde av stoffet, ikke overstiger 2.

VEDLEGG

I vedlegg II, III og VI til direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg II gjøres følgende endringer:

 a) Referansenummer 178 skal lyde:

 «178.  4-benzoyloksyfenol og 4-etoksyfenol»

b) Referansenummer 382 utgår.

c) Referansenummer 411 skal lyde:

«411.  Sekundære alkyl- og alkanolaminer og deres salter».

2. I vedlegg III del 1 gjøres følgende endringer:

a) Referansenummer 14 skal lyde:



8.6.2006 Nr. 30/201EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

b) Referansenummer 60, 61 og 62 skal lyde:

Referanse-
nummer

Stoff

BEGRENSNINGER

Obligatorisk bruksanvisning og 
advarsel på etikettenAnvendelsesområde og/eller 

bruk

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i det ferdige 

kosmetiske produktet

Andre begrensninger og 
krav

a b c d e f

«60 Fettsyre-dialkylamider 
og -dialkanolamider

Høyeste innhold av 
sekundært amin: 0,5 %

– Må ikke brukes med 
nitroserende stoffer

– Høyeste innhold av 
sekundært amin: 
5 % (gjelder rå-
materialer)

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 µg/
kg

– Oppbevares i 
nitrittfrie beholdere

61 Monoalkylaminer, 
monoalkanolaminer og 
deres salter

Høyeste innhold av 
sekundært amin: 0,5 %

– Må ikke brukes med 
nitroserende stoffer

– Minste renhet: 99 %
– Høyeste innhold av 

sekundært amin: 
0,5 % (gjelder rå-
materialer)

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 µg/
kg

– Oppbevares i 
nitrittfrie beholdere

62 Trialkylaminer, 
trialkanolaminer og 
deres salter

a) Produkter som 
ikke skal skylles 
av

b) Andre produkter

a) 2,5 % a) b)
– Må ikke brukes med 

nitroserende stoffer
– Minste renhet: 99 %
– Høyeste innhold av 

sekundært amin: 
0,5 % (gjelder rå-
materialer)

– Høyeste innhold av 
nitrosamin: 50 µg/
kg

– Oppbevares i 
nitrittfrie beholdere»

c) Nytt referansenummer 93, 94 og 95 skal lyde:

Referanse-
nummer

Stoff

BEGRENSNINGER

Obligatorisk bruksanvisning og 
advarsel på etikettenAnvendelsesområde og/eller 

bruk

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i det ferdige 

kosmetiske produktet

Andre begrensninger og 
krav

a b c d e f

«93 2,4-diamino-pyrimidin-
3-oksid (CAS-nummer 
74638-76-9)

Hårbehandlings-
produkter

1,5 % 
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Referanse-
nummer

Stoff

BEGRENSNINGER

Obligatorisk bruksanvisning og 
advarsel på etikettenAnvendelsesområde og/eller 

bruk

Høyeste tillatte 
konsentrasjon i det ferdige 

kosmetiske produktet

Andre begrensninger og 
krav

a b c d e f

94 Benzoylperoksid Preparater for kunstige 
negler

0,7 % (etter blanding) Bare til yrkesmessig 
bruk

– Bare til yrkesmessig 
bruk

– Unngå kontakt med 
huden

– Les bruksanvisningen 
nøye

95 Hydrokinon-metyleter Preparater for kunstige 
negler

0,02 % (etter blanding 
før bruk)

Bare til yrkesmessig 
bruk

– Bare til yrkesmessig 
bruk

– Unngå kontakt med 
huden

– Les bruksanvisningen 
nøye»

3. I vedlegg VI del 1 skal referansenummer 36 lyde:

Referanse-
nummer

Stoff Høyeste tillatte konsentrasjon Andre begrensninger og krav
Obligatorisk bruksanvisning og 

advarsel på etiketten

a b c d e

«36 1,2-dibrom-2,4-dicyanobutan  
(metyldibromglutaronitril)

0,1 % Bare produkter som skal skylles 
av»


