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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),	særlig	artikkel	8	nr.	2,

etter	samråd	med	Vitenskapskomiteen	for	forbruksvarer	og

ut	fra	følgende	betraktninger:

1)	 Vitenskapskomiteen	for	kosmetiske	produkter	og	for	varer	
som	ikke	er	næringsmidler	beregnet	på	forbrukere,	som	
ble	 erstattet	 med	Vitenskapskomiteen	 for	 forbruksvarer	
(SCCP)	 ved	 kommisjonsbeslutning	 2004/210/
EF(2),	 har	 avgitt	 en	 uttalelse	 om	 sikker	 bruk	 av	
konserveringsmiddelet	 iodopropynyl-butylkarbamat	
(IPBC)	 i	 kosmetiske	 produkter,	 og	 konkluderte	med	 at	
et	 daglig	 biotilgjengelig	 inntak	 av	 jod	 fra	 kosmetiske	
produkter	 ikke	 bør	 overstige	 20	 %	 av	 anbefalt	 daglig	
inntak	på	150	μg	og	at	IPBC	ikke	bør	brukes	i	produkter	
for	tannhygiene	og	leppepleie.

2)	 I	betraktning	av	at	 listen	over	konserveringsmidler	 som	
kan	 brukes	 i	 kosmetiske	 produkter,	 ikke	 bør	 være	 for	
begrenset,	men	 at	 eksponeringen	 for	 jod	 fra	 IPBC	 ikke	
bør	være	for	høy,	bør	det	nåværende	referansenummer	56	
i	vedlegg	VI	endres.

3)	 Natriumjodat	 og	 fargestoffet	 CI	 45425	 inneholder	 jod,	
og	 er	 for	 tiden	 oppført	 henholdsvis	 i	 vedlegg	 VI	 som	
godkjent	 konserveringsmiddel	 og	 i	 vedlegg	 IV	 som	

(*)		 Denne	fellesskapsrettsakten,	kunngjort	i	EUT	L	101	av	18.4.2007,	s.	11,	er	
omhandlet	i	EØS-komiteens	beslutning	nr.	157/2007	av	7.	desember	2007	
om	 endring	 av	EØS-avtalens	 vedlegg	 II	 (Tekniske	 forskrifter,	 standarder,	
prøving	og	sertifisering),	se	EØS-tillegget	til	Den	europeiske	unions	tidende	
nr.	26,	8.5.2008,	s.	16.	

(1)	 EFT	L	262	av	27.9.1976,	s.	169.	Direktivet	sist	endret	ved	kommisjonsdirektiv	
2007/17/EF	(EUT	L	82	av	23.3.2007,	s.	27).

(2)	 EUT	L	66	av	4.3.2004,	s.	45.

godkjent	 fargestoff.	 Ettersom	 de	 berørte	 parter	 ikke	
har	 vist	 noen	 interesse	 for	 å	 forsvare	 bruken	 av	 disse	
stoffene,	 og	 på	 bakgrunn	 av	 uttalelsen	 fra	 SCCP	 om	
nødvendigheten	av	å	redusere	eksponeringen	for	jod	fra	
kosmetiske	produkter,	bør	godkjenningene	tilbakekalles.

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

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

VEDTATT	DETTE	DIREKTIV:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Medlemsstatene	skal	treffe	alle	nødvendige	tiltak	for	å	sikre	at	
kosmetiske	produkter	som	ikke	er	i	samsvar	med	dette	direktiv,	
fra	og	med	18.	oktober	2008	ikke	markedsføres	av	produsenter	
i	Fellesskapet	eller	av	importører	etablert	i	Fellesskapet.

Medlemsstatene	skal	treffe	alle	nødvendige	tiltak	for	å	sikre	at	
disse	produktene	ikke	selges	eller	avhendes	til	sluttforbrukeren	
etter	18.	april	2009.

Artikkel 3

1.	 Medlemsstatene	skal	 innen	18.	 januar	2008	sette	 i	kraft	
de	 lover	 og	 forskrifter	 som	 er	 nødvendige	 for	 å	 etterkomme	
dette	 direktiv.	 De	 skal	 umiddelbart	 oversende	 Kommisjonen	
teksten	 til	 disse	 bestemmelsene	 og	 en	 sammenligningstabell	
som	 viser	 sammenhengen	 mellom	 disse	 bestemmelsene	 og	
bestemmelsene	i	dette	direktiv.

KOMMISJONSDIREKTIV	2007/22/EF

av	17.	april	2007

om	endring	av	rådsdirektiv	76/768/EØF	om	kosmetiske	produkter	med	sikte	på	å	tilpasse	vedlegg	IV	
og	VI	til	nevnte	direktiv	til	den	tekniske	utvikling(*)

	2012/EØS/5/38
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Når	disse	bestemmelsene	vedtas	av	medlemsstatene,	 skal	de	 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	viktigste	 internrettslige	bestemmelser	
som	de	vedtar	på	det	området	dette	direktiv	omhandler.

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,	17.	april	2007.

 For Kommisjonen

	 Günter	VERHEUGEN

 Visepresident

____________
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VEDLEGG

I	direktiv	76/768/EØF	gjøres	følgende	endringer:

1)		 I	del	1	i	vedlegg	IV	utgår	fargestoff	CI	45425.

2)		 I	del	1	i	vedlegg	VI	gjøres	følgende	endringer:

a)	 Referansenummer	10	utgår.

b)	 Referansenummer	56	skal	lyde:

Referanse-
nummer Stoff Høyeste	tillatte	

konsentrasjon Begrensninger	og	krav Obligatorisk	bruksanvisning	
og	advarsels-merking

a b c d e

«56 iodopropynyl-	
butylkarbamat
(IPBC)
3-jod-2-
propynylbutyl-
karbamat
CAS-nr.	55406-
53-6

a)	 Produkter	 som	
skylles	av:	0,02	
%

b)	 Produkter	 som	
ikke	 skylles	av:	
0,01	%,	 unntatt	
i	 deodoranter/
a n t i p e r s p i -
r a n t e r :	
0,0075	%

Må	ikke	brukes	
i	produkter	for	
munnhygiene	og	
leppepleie
a)	 Må	ikke	brukes	

i	preparater	til	
barn	under	tre	år,	
bortsett	fra	i	bade-	
produkter/dusjgelé	
og	sjampo

b)	 Må	ikke	brukes	
i	hudlotion	eller	
hudkrem(*)
–		 Må	ikke	brukes	

i	preparater	til	
barn	under	tre	
år

a)	 «Må	 ikke	 brukes	
til	 barn	 under	 tre	
år»(**)

b)	 «Må	 ikke	 brukes	
til	 barn	 under	 tre	
år»(***)

(*)	 Omfatter	alle	produkter	som	er	beregnet	på	å	smøres	på	en	større	del	av	kroppen.
(**)	 Bare	for	andre	produkter	enn	badeprodukter/dusjgelé	og	sjampo,	som	kan	brukes	til	barn	under	tre	år.
(***)	 Bare	for	produkter	som	kan	brukes	til	barn	under	tre	år.»


