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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 og

ut fra følgende betraktninger:

1) I vedlegg VI til direktiv 76/768/EØF ble det fastsatt en 
liste over konserveringsmidler som kosmetiske produkter 
kan inneholde. Stoffene som er oppført i vedlegg VI og 
merket med symbolet (*), kan brukes til andre formål 
enn konservering i andre konsentrasjoner enn dem som 
er fastsatt i nevnte vedlegg, dersom det andre formålet 
framgår av presentasjonen av produktet. Bruken av disse 
stoffene kan likevel være begrenset i andre vedlegg til 
nevnte direktiv.

2) Stoffene som er oppført i vedlegg VI uten symbolet (*), 
kan ikke brukes i andre konsentrasjoner enn dem som 
er fastsatt i nevnte vedlegg, og de andre begrensningene 
som er fastsatt i vedlegget får også anvendelse når disse 
stoffene brukes til andre særlige formål.

3) Vitenskapskomiteen for forbruksvarer, heretter 
kalt «SCCP», har avgitt en uttalelse der det heter at 
bruksrestriksjonene og advarslene i vedlegg VI også bør 
få anvendelse når konserveringsmidlene merket med 
symbolet (*) brukes til andre særlige formål.

4) Kommisjonen har derfor oppfordret industrien til å 
framlegge sikkerhetsdokumentasjon for stoffer som er 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 82 av 23.3.2007, s. 27, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 111/2007 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. 26. 

(1) EFT L 262 av 27.9.1976, s. 169. Direktivet sist endret ved kommisjons-
direktiv 2007/1/EF (EUT L 25 av 1.2.2007, s. 9).

merket med symbolet (*), når disse brukes i høyere 
konsentrasjoner til andre særlige formål.

5) På grunnlag av denne sikkerhetsdokumentasjonen fastslo 
SCCP at det er trygt å bruke flere av konserveringsmidlene 
i vedlegg VI i høyere konsentrasjoner til andre særlige 
formål.

6) Konsentrasjonsgrensene for disse konserveringsmidlene 
når de brukes til andre særlige formål, bør oppføres i 
vedlegg III til direktiv 76/768/EØF. Av klarhetshensyn 
bør det for de berørte oppføringer i vedlegg III angis 
at det samme stoffet er oppført i vedlegg VI til nevnte 
direktiv.

7) Stoffer som SCCP ikke anså for å være sikre når de 
brukes til andre særlige formål i andre konsentrasjoner 
enn dem som er fastsatt i vedlegg VI, bør være 
underlagt restriksjonene som gjelder for bruk som 
konserveringsmidler, som er fastsatt i nevnte vedlegg. 
Symbolet (*) bør derfor strykes fra disse stoffene i 
vedlegg VI.

8) For å sikre en enhetlig tilnærming bør alle stoffer 
som er oppført i vedlegg VI og som også kan tilsettes 
kosmetiske produkter, til andre særlige formål og i høyre 
konsentrasjoner enn dem som er fastsatt i nevnte vedlegg, 
merkes med symbolet (*).

9) SCCP anså det dessuten for å være sikkert å øke den høyeste 
tillatte konsentrasjonen av benzosyre og dens natriumsalter 
i produkter som skylles av, samt i munnpleieprodukter, og 
å øke den høyeste tillatte konsentrasjonen av sinkpyrition 
som konserveringsmiddel i hårbehandlingsprodukter som 
skylles av. Referansenummer 1 og 8 i vedlegg VI til 
direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

10) SCCP anser videre at metyldibromglutaronitril ikke bør 
forekomme i kosmetiske produkter, ettersom det ikke 
er fastsatt sikre nivåer for bruk i kosmetiske produkter, 
enten de skylles av eller ikke. Nevnte stoff bør derfor 
strykes fra referansenummer 36 i vedlegg VI til direktiv 
76/768/EØF.

KOMMISJONSDIREKTIV 2007/17/EF

av 22. mars 2007

om endring av rådsdirektiv 76/768/EØF om kosmetiske produkter for å tilpasse vedlegg III 
og VI til nevnte direktiv til den tekniske utvikling(*)
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11) Direktiv 76/768/EØF bør derfor endres.

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

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Vedlegg III og VI 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 etter 23. mars 2008 av produsenter i 
Fellesskapet eller av importører etablert i Fellesskapet.

Medlemsstatene skal treffe alle nødvendige tiltak for å sikre at 
disse produktene ikke selges eller avhendes til sluttforbruker 
etter 23. juni 2008.

Artikkel 3

1. Medlemsstatene skal innen 23. september 2007 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.

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, 22. mars 2007.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident
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VEDLEGG

I direktiv 76/768/EØF gjøres følgende endringer:

1. I vedlegg III del 1 gjøres følgende endringer:

Nytt referansenummer 98–101 skal lyde:

Ref.-nr. Stoff

Begrensninger Obligatorisk 
bruksanvisning 
og advarsel på 

etikettenBruksområde
Høyeste tillatte 

konsentrasjon i det ferdige 
kosmetiske produktet

Andre begrensninger og krav

a b c d e f

«98 Salisylsyre(1)

(CAS-
nr. 69-72-7)

a)  Hårbehandlings-
produkter som 
skylles av

b)  Andre produkter

a)  3,0 %

b)  2,0 %

Må ikke brukes i preparater til barn 
under tre år, bortsett fra i sjampo.
Til andre formål enn å hindre vekst 
av mikroorganismer i produktet. Dette 
formålet skal framgå av presentasjonen 
av produktet.

Må ikke brukes 
til barn under tre 
år(2)

99 Uorganiske 
sulfitter og 
bisulfitter(3)

a)  Oksidative 
hårfargingsmidler

b) Hårstreknings-
produkter

c) Selvbruningsmidler 
for ansiktet

d)  Andre 
selvbruningsmidler

a)  0,67 % uttrykt som 
fri SO2

b)  6,7 % uttrykt som 
fri SO2

c)  0,45 % uttrykt som 
fri SO2

d)  0,40 % uttrykt som 
fri SO2

Til andre formål enn å hindre vekst 
av mikroorganismer i produktet. Dette 
formålet skal framgå av presentasjonen 
av produktet.

100 Triklokar-
banilid(4)

(CAS-nr. 101-
20-2

Produkter som skylles 
av

1,5 % Renhetskriterier
3,3’,4,4’-tetraklorazobenzen ≤ 1 ppm
3,3’,4,4’-tetraklorazoksybenzen ≤ 1 ppm
Til andre formål enn å hindre vekst 
av mikroorganismer i produktet. Dette 
formålet skal framgå av presenta-sjonen 
av produktet.

101 Sinkpyrition(5)

(CAS-
nr. 13463-41-7

H å r b e h a n d l i n g s -
produkter som ikke 
skylles av

0,1 % Til andre formål enn å hindre vekst 
av mikroorganismer i produktet. Dette 
formålet skal framgå av presentasjonen 
av produktet.

(1) Som konserveringsmiddel, se vedlegg VI del 1 nr. 8.
(2) Gjelder bare for produkter som kan tenkes brukt til barn under tre år, og som er i kontakt med huden over lengre tid.
(3) Som konserveringsmiddel, se vedlegg VI del 1 nr. 9.
(4) Som konserveringsmiddel, se vedlegg VI del 1 nr. 23.
(5) Som konserveringsmiddel, se vedlegg VI del 1 nr. 8.»
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2. I vedlegg VI del 1 gjøres følgende endringer:

a) I kolonne b) utgår symbolet «(*)» ved referansenummer 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 og 
47.

b) I kolonne b) innsettes symbolet «(*)» ved referansenummer 5 og 43.

c) Referansenummer 1 skal lyde:

Ref.-nr. Stoff Høyeste tillatte konsentrasjon Begrensninger og krav Obligatorisk bruksanvisning 
og advarsel på etiketten

a b c d e

«1 Benzosyre (CAS-
nr. 65-85-0) og dets 
natriumsalter (CAS-nr. 
532-32-1)

Produkter som 
skylles av, unntatt 
munnpleieprodukter: 
2,5 % (syre)

Munnpleieprodukter: 
1,7 % (syre)

Produkter som ikke skylles 
av: 0,5 % (syre)

1a Salter av benzosyre, som 
ikke er oppført under 
referansenummer 1, og 
estere av benzosyre

0,5 % (syre)»

d) Referansenummer 8 skal lyde:

Ref.-nr. Stoff Høyeste tillatte konsentrasjon Begrensninger og krav Obligatorisk bruksanvisning 
og advarsel på etiketten

a b c d e

«8 Sinkpyrition (*)

CAS-nr. 13463-41-7)

Hårbehandlingsprodukter: 
1,0 %

Andre produkter: 0,5 %

Bare produkter som 
skylles av.

Forbudt i 
munnpleieprodukter.»

e) Referansenummer 36 utgår.

________________


