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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 kosmetiske produkter 
og for varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere, 
og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ved kommisjonsdirektiv 2004/87/EF av 7. september 2004 
om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske 
produkter for å tilpasse vedlegg III til nevnte direktiv til 
den tekniske utvikling, ble den midlertidige tillatelsen til 
bruk av 60 hårfargingsmidler med referansenumre 1-60 
i del 2 i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF forlenget til 
31. desember 2005(2).

2) I henhold til hårfargingsmiddelstrategien, som er 
offentliggjort på Internett, er det oppnådd enighet 
med medlemsstatene og de berørte parter om å 
framlegge tilleggsopplysningene om de ovennevnte 
hårfargingsmidlene for Vitenskapskomiteen for 
forbruksvarer (SCCP) i juli 2005.

3) Industrien har framlagt tilleggsopplysninger om 38 
hårfargingsmidler som er oppført i del 2 i vedlegg III til 
direktiv 76/768/EØF. Opplysningene skal vurderes av 
SCCP. Det vil ikke være mulig før 31. desember 2006 å 
fastsette endelige regler for disse hårfargingsmidlene på 
grunnlag av nevnte vurderinger, og å innarbeide reglene i 
medlemsstatenes lovgivning. Derfor bør den midlertidige 
tillatelsen til bruk av hårfargingsmidlene i kosmetiske 
produkter, med de begrensninger og på de vilkår som er 
fastsatt i del 2 i vedlegg III, forlenges til 31. desember 
2006.

4) For 22 hårfargingsmidler oppført i del 2 i vedlegg III 
til direktiv 76/768/EØF er det ikke framlagt 
tilleggsopplysninger. Endelige regler for disse 
hårfargingsmidlene vil bli vurdert etter at de relevante 
framgangsmåtene er gjennomført. En endelig fastsettelse 
av regler samt innarbeiding av reglene i medlemsstatenes 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 234 av 10.9.2005, s. 9, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 29/2006 av 10. mars 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 28 av 1.6.2006, s. 15.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved direktiv 2005/42/
EF (EUT L 158 av 20.6.2005, s. 17).

(2) EUT L 287 av 8.9.2004, s. 4.

lovgivning vil ikke være mulig før 31. august 2006. 
Derfor bør den midlertidige tillatelsen til bruk av 
hårfargingsmidlene i kosmetiske produkter, med de 
begrensninger og på de vilkår som er fastsatt i del 2 i 
vedlegg III, forlenges til 31. august 2006.

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

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I del 2 kolonne g i vedlegg III til direktiv 76/768/EØF gjøres 
følgende endringer:

1. For referansenumrene 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 
42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 og 60 endres datoen 
«31.12.2005» til «31.8.2006».

2. For referansenumrene 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36, 
37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 og 58 endres datoen 
«31.12.2005» til «31.12.2006».

Artikkel 2

1. Medlemsstatene skal innen 1. januar 2006 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.

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.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.

KOMMISJONSDIREKtIV 2005/52/EF

av 9. september 2005

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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Artikkel 3

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

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 9. september 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

__________________


