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DIREKTIV
KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/1/EG
av den 29 januari 2007
om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga II till
den tekniska utvecklingen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

(5)

Eftersom det inte lades fram några ytterliga vetenskapliga
uppgifter för kommittén före den 31 juli 2006 för utvärderingen av N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxietyl)propandiamid, bör det ämnet införas i bilaga II.

(6)

Direktiv 76/768/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(7)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska
produkter.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli
1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter, och
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:
Artikel 1
(1)

(2)

(3)

(4)

Efter yttranden från vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter, som bygger på vetenskapliga studier,
enades kommissionen, medlemsstaterna och berörda parter om en övergripande strategi för att reglera användningen av hårfärgningsmedel som innebär att industrin
måste inkomma med vetenskapliga data om hårfärgningsmedel till kommittén för utvärdering.

De ämnen som det under det offentliga samrådet inte
uttryckligen uttrycktes något intresse för att använda i
hårfärgningsmedel och som det inte lagts fram några
uppdaterade säkerhetshandlingar om så att en adekvat
riskbedömning kan göras, bör införas i bilaga II.

Ämnet 4-amino-3-fluorofenol har hittills ansetts omfattas
av den allmänna posten med referensnummer 22 om
anilin, dess salter och dess halogenerade och sulfonerade
derivat. Eftersom det inte står klart att 4-amino-3-fluorofenol tillhör denna anilinfamilj bör en särskild post för
det ämnet införas i bilaga II.

För tydlighetens skull bör ämnet epoxikonazol flyttas
från det separata referensnumret 1182 till referensnummer 663 i bilaga II till direktiv 76/768/EEG.

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2006/78/EG (EUT L 271, 30.9.2006, s. 56).

Bilaga II till direktiv 76/768/EEG skall ändras på det sätt som
anges i bilagan till detta direktiv.

Artikel 2
Medlemsstaterna skall se till att kosmetiska produkter som inte
överensstämmer med detta direktiv inte säljs till eller överlåts på
slutkonsumenten från och med den 21 februari 2008.

Artikel 3
1.
Medlemsstaterna skall senast den 21 augusti 2007 anta
och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De skall genast överlämna
texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans
med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den 21
november 2007.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
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2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.
Utfärdat i Bryssel den 29 januari 2007.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande

1.2.2007

1.2.2007

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 25/11

BILAGA
Bilaga II till direktiv 76/768/EEG skall ändras på följande sätt:
1. Följande referensnummer 1234 till 1243 skall läggas till:

Ref-nr

Kemiskt namn/INCI-namn

CAS-nummer

”1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenylendiamin

1235

6-nitro-o-toluidin

570-24-1

1236

HC Yellow no. 11

73388-54-2

1237

HC Orange no. 3

81612-54-6

1238

HC Green no. 1

52136-25-1

1239

HC Red no. 8 och dess salter

97404-14-3,
13556-29-1

1240

Tetrahydro-6-nitrokinoxalin och dess salter

158006-54-3,
41959-35-7

1241

Disperse Red 15, utom som förorening i Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-amino-3-fluorofenol

399-95-1

1243

N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxietyl)propandiamid

144644-13-3

149591-38-8”

Bishydroxietylbiscetylmalonamid

2. Posten med referensnummer 1182 skall utgå.
3. Referensnummer 663 skall ersättas med följande: ”(2RS,3RS)-3-(2-klorofenyl)-2-(4-fluorofenyl)-[1H-1,2,4-triazol-1-yl)
metyl]oxiran; epoxikonazol (CAS-nr 133855-98-8)”

