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EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske union og 
traktaten om Den europeiske unions virkemåte,

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 forbrukersikkerhet 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med strategien for sikkerhetsvurdering 
av stoffer som brukes i hårfargingsmidler, er det 
avtalt med medlemsstatene og de berørte parter at 
31. desember 2007 vil være et passende tidspunkt å 
framlegge for Vitenskapskomiteen for forbrukersikkerhet 
(heretter kalt «SCCS») de vitenskapelige dataene om 
reaksjonsproduktene som oksiderende hårfargingsmidler 
danner i hodebunnen, og om forbrukersikkerheten.

2) På det nåværende tidspunkt er 31 stoffer som brukes i 
hårfargingsmidler, midlertidig tillatt brukt i kosmetiske 
produkter fram til 31. desember 2009 med de 
begrensninger og på de vilkår som er fastsatt i del 2 i 
vedlegg III til direktiv 76/768/EØF. Kosmetikkindustrien 
framla for SCCS de vitenskapelige dataene om sikkerheten 
til reaksjonsprodukter som dannes av oksiderende stoffer 
som brukes i hårfargingsmidler, innen den avtalte fristen 
31. desember 2007.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 336 av 18.12.2009, s. 29, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 101/2010 av 1. oktober 2010 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 70 av 16.12.2010, s. 8.

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

3) De framlagte dataene er blitt vurdert av SCCS. I januar 
2009 fastslo SCCS i sin uttalelse at komiteen ikke er i 
stand til å foreta en endelig vurdering av den risikoen 
reaksjonsproduktene av oksidative hårfargingsmidler 
utgjør, fordi industrien har framlagt ufullstendig 
dokumentasjon. Kosmetikkindustrien framla de 
manglende dataene innen utgangen av september 2009.

4) På denne bakgrunn vil risikovurderingen av de framlagte 
utfyllende dataene og SCCS’ endelige uttalelse om 
reaksjonsproduktenes sikkerhet ta lengre tid, slik at den 
foreløpige fristen 31. desember 2009 for stoffene oppført 
i del 2 i vedlegg III ikke vil bli overholdt.

5) De endelige reglene for de 31 oksidative stoffene oppført 
i del 2 i vedlegg III på grunnlag av risikovurderingen 
av deres reaksjonsprodukter, og gjennomføringen av 
dem i medlemsstatenes lovgivning, vil derfor ikke bli 
fastsatt før utløpet av den foreløpige fristen. Derfor bør 
den midlertidige bruken av disse stoffene i kosmetiske 
produkter, med de begrensninger og på de vilkår som er 
fastsatt i del 2 i vedlegg III, forlenges. Den nye, forlengede 
fristen 31. desember 2010 anses som tilstrekkelig til 
endelig fastsettelse av regler for disse stoffene.

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

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Endring av direktiv 76/768/EØF

I del 2 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF endres datoen 
«31.12.2009» i kolonne g for referansenumrene 3, 4, 5, 6, 10, 
11, 12, 16, 19, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 
37, 38, 39, 44, 48, 49, 50, 55 og 56 til «31.12.2010».

KOMMISJONSDIREKTIV 2009/159/EF

av 16. desember 2009

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III til den 
tekniske utvikling(*)
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Artikkel 2

Innarbeiding i nasjonal lovgivning

1. Medlemsstatene skal innen 31. desember 2009 vedta og 
offentliggjøre 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 1. januar 2010.

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

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den tredje dag etter at den er 
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 4

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 16. desember 2009.

 For Kommisjonen

 José Manuel BARROSO

 Formann


