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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) Etter offentliggjøringen av en vitenskapelig undersøkelse 
i 2001 med tittelen «Use of permanent hair dyes and 
bladder cancer risk», konkluderte Vitenskapskomiteen 
for kosmetiske produkter og for varer som ikke er 
næringsmidler beregnet på forbrukere (SCCNFP) med 
at de potensielle risikoene gav grunn til bekymring. Den 
anbefalte at Kommisjonen treffer ytterligere tiltak for å 
kontrollere bruken av kjemikalier i hårfargingsmidler.

2) SCCNFP anbefalte dessuten en samlet strategi for 
risikovurdering av hårfargingsmidler, herunder krav 
til prøving av kosmetiske bestanddelers potensielle 
genotoksisitet/arvestoffskadelighet.

3) På grunnlag av uttalelser fra SCCNFP ble Kommisjonen, 
medlemsstatene og de berørte parter enige om en samlet 
strategi for lovregulering av hårfargingsmidler som krever 
at industrien framlegger saksmappene med vitenskapelige 
data om hårfargingsmidler for SCCNFP, for vurdering.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 198 av 20.7.2006, s. 11, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 110/2007 av 28. september 2007 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 9, 21.2.2008, s. 25. 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2005/80/EF (EUT L 303 av 22.11.2005, s. 32).

4) Som et første ledd i gjennomføringen av strategien ble 
det bestemt å prioritere stoffer som brukes i permanente 
hårfargingsmidler, som ingen under den offentlige 
høringen uttrykte uttrykkelig interesse for å bruke i 
hårfargingsmidler. Disse stoffene bør derfor forbys.

5) Ifølge uttalelsen fra SCCNFP utgjør visse azofargestoffer 
en risiko for forbrukerens helse. De ble derfor strøket fra 
positivlisten over fargestoffer som det er tillatt å bruke i 
kosmetiske produkter, i vedlegg IV til direktiv 76/768/
EØF. Av samme årsak bør de også være forbudt å bruke i 
hårfargingsmidler.

6) For stoffer i hårfargingsmidler som er midlertidig 
godkjent i del 2 av vedlegg III til direktiv 76/768/EØF, 
bør overgangsperioden forlenges.

7) Vedlegg II og III til direktiv 76/768/EØF bør derfor 
endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

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

Artikkel 2

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre 
at kosmetiske produkter som ikke er i samsvar med dette 
direktiv, ikke bringes i omsetning fra og med 1. desember 
2006 av produsenter i Fellesskapet eller av importører etablert 
i Fellesskapet, og ikke selges eller avsettes til sluttforbruker.

KOMMISJONSDIREKTIV 2006/65/EF

av 19. juli 2006

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

1. Medlemsstatene skal innen 1. september 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 
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.

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, 19. juli 2006.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1.  I vedlegg II tilføyes følgende referansenummer 1212–1233:

Ref.-nr. Kjemisk betegnelse CAS-nr.

«1212 6-metoksy-2,3-pyridindiamin og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

94166-62-8

1213 2,3-naftalendiol, når det brukes i hårfargingsmidler 92-44-4

1214 2,4-diaminodifenylamin, når det brukes i hårfargingsmidler 136-17-4

1215 2,6-bis(2-hydroksyetoksy)-3,5-pyridindiamin og dets HCl-salt, når 
det brukes i hårfargingsmidler

117907-42-3

1216 2-metoksymetyl-p-aminofenol og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

29785-47-5

1217 4,5-diamino-1-metylpyrazol og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

20055-01-0

1218 4,5-diamino-1-((4-klorfenyl)metyl)-1H-pyrazolsulfat, når det 
brukes i hårfargingsmidler

163183-00-4

1219 4-klor-2-aminofenol, når det brukes i hårfargingsmidler 95-85-2

1220 4-hydroksyindol, når det brukes i hårfargingsmidler 2380-94-1

1221 4-metoksytoluen-2,5-diamin og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

56496-88-9

1222 5-amino-4-fluor-2-metylfenolsulfat, når det brukes i 
hårfargingsmidler

163183-01-5

1223 N,N-dietyl-m-aminofenol, når det brukes i hårfargingsmidler 91-68-9

1224 N,N-dimetyl-2,6-pyridindiamin og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

1225 N-syklopentyl-m-aminofenol, når det brukes i hårfargingsmidler 104903-49-3

1226 N-(2-metoksyetyl)-p-fenylendiamin og dets HCl-salt, når det 
brukes i hårfargingsmidler

72584-59-9

1227 2,4-diamino-5-metylfenetol og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

113715-25-6

1228 1,7-naftalendiol, når det brukes i hårfargingsmidler 575-38-2

1229 3,4-diaminobenzosyre, når det brukes i hårfargingsmidler 619-05-6
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Ref.-nr. Kjemisk betegnelse CAS-nr.

1230 2-aminometyl-p-aminofenol og dets HCl-salt, når det brukes i 
hårfargingsmidler

79352-72-0

1231 Solvent Red 1 (CI 12150), når det brukes i hårfargingsmidler 1229-55-6

1232 Acid Orange 24 (CI 20170), når det brukes i hårfargingsmidler 1320-07-6

1233 Acid Orange 73 (CI 27290), når det brukes i hårfargingsmidler 5413-75-2»

2)  I vedlegg III del 2 kolonne g gjøres følgende endringer:

a) referansenummer 17, 23, 40 og 42 utgår,

b) for referansenummer 1, 2, 8, 13, 15, 30, 34, 41, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 og 60 endres datoen 
«31.8.2006» til «31.12.2007»,

c) for referansenummer 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 «31.12.2006» til «31.12.2007».

________________________________


