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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 forbruksvarer 
(SCCP) og

ut fra følgende betraktninger:

1) På grunnlag av uttalelser fra SCCP, avgitt på grunnlag 
av vitenskapelige undersøkelser, 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 SCCP, for vurdering.

2) Stoffene som ingen under den offentlige høringen uttrykte 
uttrykkelig interesse for å bruke i hårfargingsmidler, 
og som det ikke er framlagt noen ajourført 
sikkerhetsdokumentasjon for, slik at en tilfredsstillende 
risikovurdering kan utføres, bør oppføres i vedlegg II.

3) Stoffet 4-amino-3-fluorfenol har hittil vært ansett 
for å være omfattet av den allmenne oppføringen, 
referansenummer 22, om anilin, dets salter og dets 
halogen- og sulfonderivater. Ettersom det ikke er åpenbart 
at 4-amino-3-fluorfenol tilhører denne anilinfamilien, bør 
en egen oppføring for dette stoffet oppføres i vedlegg II.

4) Av klarhetshensyn bør stoffet epoksikonazol flyttes fra det 
særskilte referansenummeret 1182 til referansenummer 
663 i vedlegg II til direktiv 76/768/EØF.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 25 av 1.2.2007, s. 9, 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 2006/78/EF (EUT L 271 av 30.9.2006, s. 56).

5) Ettersom ingen ytterligere vitenskapelige data ble forelagt 
SCCP innen 31. juli 2006 i forbindelse med vurderingen 
av N,N′-diheksadecyl-N,N′-bis(2-hydroksyetyl)
propandiamid, bør nevnte stoff oppføres i vedlegg II.

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

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

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sikre at kosmetiske produkter som ikke er 
i samsvar med dette direktiv, fra og med 21. februar 2008 ikke 
selges eller avsettes til sluttforbruker.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 21. august 2007 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 21. november 2007.

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.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/1/EF

av 29. januar 2007

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg II til nevnte 
direktiv til den tekniske utvikling(*)
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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, 29. januar 2007.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

_______
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VEDLEGG

I vedlegg II til direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. Følgende referansenummer 1234-1243 tilføyes:

Ref.-nr. Kjemisk betegnelse/INCI-navn CAS-nr.

«1234 PEG-3,2′,2′-di-p-fenylendiamin 144644-13-3

1235 6-nitro-o-toluidin 570-24-1

1236 HC Yellow nr. 11 73388-54-2

1237 HC Orange nr. 3 81612-54-6

1238 HC Green nr. 1 52136-25-1

1239 HC Red nr. 8 og dets salter 97404-14-3, 
13556-29-1

1240 Tetrahydro-6-nitrokinoksalin og dets salter 158006-54-3, 
41959-35-7

1241 Disperse Red 15, unntatt som urenhet i Disperse Violet 1 116-85-8

1242 4-amino-3-fluorfenol 399-95-1

1243 N,N′-diheksadecyl-N,N′-bis(2-hydroksyetyl)propandiamid
Bishydroksyetylbiscetylmalonamid

149591-38-8»

2. Oppføringen med referansenummer 1182 utgår.

3. Referansenummer 663 skal lyde: «(2RS,3SR)-3-(2-klorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazol-1-yl)metyl]
oksiran; epoksikonazol (CAS-nr. 133855-98-8)».

__________________________


