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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) Fluorforbindelser er for øyeblikket omfattet av 
referansenummer 26–43 og referansenummer 47 og 56 
i del 1 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF. Den høyeste 
tillatte konsentrasjonen i tannpasta viser til innholdet 

1 500 ppm).

2) Vitenskapskomiteen for forbruksvarer, som er erstattet 
med Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet (heretter 
kalt «SCCS»)(2), fastslo i sin uttalelse SCCP/0882/08 
at den høyeste tillatte konsentrasjonen på 0,15 % 

dokumentasjon ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko for 
barn under seks år. Opplysningene som ble brukt, 
kom fra undersøkelser som hovedsakelig handler om 

3) På grunnlag av SCCSs vitenskapelige konklusjoner ble 
det i kommisjonsdirektiv 2007/53/EF av 29. august 2007 
om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv 
til den tekniske utvikling(3) fastsatt at de gjeldende 

advarsel på etiketten. Dette kravet gjelder innholdet av 

til direktiv 76/768/EØF, omfattet av det innførte 
merkingskravet.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 267 av 10.10.2009, s. 18, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 48/2010 av 30. april 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 

Den europeiske unions tidende 
nr. 37 av 15.7.2010, s. 20.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169.
(2) Komiteens navn ble endret ved kommisjonsbeslutning 2008/721/EF (EUT L 

241 av 10.9.2008, s. 21).
(3) EUT L 226 av 30.8.2007, s. 19.

4) SCCS har på Kommisjonens anmodning klargjort at en 

i del 1 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF, i henhold 
til uttalelse SCCNFP/0653/03 og SCCP/0882/05 bare 

til direktiv 76/768/EØF som ble innført ved direktiv 
2007/53/EF, anså imidlertid SCCS at betegnelsene 

5) Av hensyn til rettssikkerheten er det nødvendig å klargjøre 

som er oppført i del 1 i vedlegg III til direktiv 76/768/

6) Derfor bør den obligatoriske merkingen på tannpastaer 

i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF, vise til innholdet 

EØF bør derfor endres.

7) For å få til en smidig overgang bør medlemsstatene ikke 
forby markedsføring av produkter som er i samsvar med 
dette direktiv før anvendelsesdatoen for direktivet.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg III til direktiv 76/768/EØF endres i samsvar med 
vedlegget til dette direktiv.

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 15. april 2010 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart oversende 
Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene.

De skal anvende disse bestemmelsene fra 15. oktober 2010.

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/129/EF

av 9. oktober 2009

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til 
nevnte direktiv til den tekniske utvikling(*)
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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 3

Medlemsstatene skal ikke forby markedsføring av tannpasta 
som før datoen fastsatt i artikkel 2 nr. 1 annet ledd er merket i 
samsvar med bestemmelsene som innarbeider dette direktiv i 
nasjonal lovgivning.

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, 9. oktober 2009.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

___________

VEDLEGG

I kolonne «f» som tilsvarer referansenummer 26–43, 47 og 56 i del 1 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF, skal teksten 
etter første punktum lyde:

mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn (f.eks. med «bare til bruk for voksne»), er følgende merking 
obligatorisk:

«For barn opptil seks år: brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen for at 

_________________________


