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KOMMISJONSDIREKTIV 2007/53/EF

2013/EØS/38/25

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(*)

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 oppført i og underlagt begrensninger
og vilkår som fastsatt i del 1 i vedlegg III til direktiv 76/768/
EØF. Vitenskapskomiteen for forbruksvarer (SCCP)
anser at dersom den eneste kilden til fluoreksponering er
tannpasta som inneholder mellom 1 000 og 1 500 ppm
fluor, er det svært liten fare for at barn under seks år
vil utvikle fluorose, forutsatt at tannpastaen brukes som
anbefalt. Referansenummer 26‑43, 47 og 56 i del I i
vedlegg III bør derfor endres.

2)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

3)

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.

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 226 av 30.8.2007, s. 19, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 49/2008 av 25. april 2008 om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving
og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 52,
21.8.2008, s. 18.
(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjonsdirektiv 2007/22/EF (EUT L 101 av 18.4.2007, s. 11).

Artikkel 2
1. Medlemsstatene skal innen 19. juni 2008 vedta og
offentliggjøre 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.
De skal anvende disse bestemmelsene fra 19. mars 2009.
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
Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i
Den europeiske unions tidende.
Artikkel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 29. august 2007.

For Kommisjonen
Günter VERHEUGEN
Visepresident
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VEDLEGG

I referansenummer 26‑43, 47 og 56 i del 1 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF tilføyes følgende tekst etter hver
oppføring i kolonne f:
«For tannpasta som inneholder 0,1‑0,15 % fluor, med mindre det allerede er angitt at den er uegnet for barn
(f.eks. med ’bare til bruk for voksne’), skal følgende merking påføres:
“For barn opp til seks år: Brukes i doser på størrelse med en ert, og tennene pusses under tilsyn av en voksen
for at svelging i størst mulig grad skal unngås. Ved inntak av fluor fra andre kilder bør tannlege eller lege
konsulteres.“»

_________________
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