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KOMMISJONSBESLUTNING

av 9. februar 2006

om endring av beslutning 96/335/EF om opprettelse av en liste over og en felles nomenklatur for 
bestanddeler brukt i kosmetiske produkter(*)

(2006/257/EF)

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 5a nr. 3 og artikkel 7 nr. 2,

etter samråd med Vitenskapskomiteen for kosmetiske produkter og for varer som ikke er næringsmidler beregnet på forbrukere, og

ut fra følgende betraktninger:

I samsvar med opplysninger fra den berørte bransjen bør listen og den felles nomenklaturen for bestanddeler brukt i kosmetiske 1) 
produkter, som er oppført i vedlegget til beslutning 96/335/EF(2), ajourføres.

Del I i vedlegget til beslutning 96/335/EF bør ajourføres for å sikre den vitenskapelige nøyaktigheten og gyldigheten av 2) 
visse eksisterende og nye oppføringer, og for å forbedre de botaniske oppføringene samt definisjonene og klassifiseringen av 
funksjoner.

Det har vist seg nødvendig å foreta en gjennomgripende revisjon av nomenklaturkonvensjonene i vedlegget til beslutning 3) 
96/335/EF med sikte på å gjøre dem tydeligere og tilpasse dem til endringene i den internasjonale nomenklaturen for kosmetiske 
bestanddeler (INCI).

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 97 av 5.4.2006, s. 1, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2006 av 27. oktober 2006 om endring av EØS-
avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64, 21.12.2006, s. 1.

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Sist endret ved kommisjonsdirektiv 2005/80/EF (EUT L 303 av 22.11.2005, s. 32.)
(2) EFT L 132 av 1.6.1996, s. 1.
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Listen over forkortelser i vedlegget til beslutning 96/335/EF bør tilpasses for å ta hensyn til 4) 
innføringen av nye bestanddeler i listen.

Beslutning 96/335/EF bør derfor endres.5) 

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

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Eneste artikkel

Vedlegget til beslutning 96/335/EF endres i samsvar med vedlegget til denne beslutning.

Utferdiget i Brussel, 9. februar 2006.

 For Kommisjonen
 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

________

VEDLEGG

[Vedlegget er kunngjort i EUT L 97 av 5.4.2006, s. 3-528]


