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KOMISSION DIREKTIIVI 2004/87/EY,
annettu 7 päivänä syyskuuta 2004,
kosmeettisia valmisteita koskevan neuvoston direktiivin 76/768/ETY muuttamisesta sen liitteen III
mukauttamiseksi tekniikan kehitykseen
(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)
EUROOPAN YHTEISÖJEN KOMISSIO, joka

ottaa huomioon Euroopan yhteisön perustamissopimuksen,
ottaa huomioon kosmeettisia valmisteita koskevan jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä 27 päivänä heinäkuuta 1976
annetun neuvoston direktiivin 76/768/ETY (1) ja erityisesti sen
8 artiklan 2 kohdan,
on kuullut kosmetiikan ja kuluttajille tarkoitettujen muiden
tuotteiden kuin elintarvikkeiden tiedekomiteaa,
sekä katsoo seuraavaa:
(1)

(2)

(3)
(4)

Komissio sisällytti 60 hiusväriä direktiivin 76/768/ETY
liitteessä III olevan 2 osan viitenumeroiden 1–60 kohdalle huhtikuussa 2002. Kyseisten hiusvärien turvallisuudesta tarvittiin lisää tietoa, jotta kosmetiikan ja kuluttajille
tarkoitettujen muiden tuotteiden kuin elintarvikkeiden
tiedekomitea (SCCNFP) pystyi saattamaan loppuun näiden aineiden riskien arvioinnin, joten kyseisten hiusvärien
käyttö kosmeettisissa tuotteissa hyväksyttiin väliaikaisesti
30 päivään syyskuuta 2004 saakka.
SCCNFP asetti perusvaatimukset nykyaikaisen hiusvärien
riskien arvioinnin suorittamiseksi joulukuussa 2002. Sen
jälkeen, kun jäsenvaltioita ja sidosryhmiä oli kuultu, joulukuussa 2003 sovittiin, että heinäkuu 2005 on sopiva
ajankohta SCCNFP:lle esittää lisätietoja siitä, ovatko hiusvärit uusien vaatimusten mukaisia. Sen vuoksi on jatkettava ajanjaksoa, jonka kyseiset hiusvärit ovat sisällytettyinä direktiivin 76/768/ETY liitteessä III olevaan 2
osaan.
Direktiivi 76/768/ETY olisi siksi muutettava vastaavasti.
Tässä direktiivissä säädetyt toimenpiteet ovat kosmeettisten valmisteiden pysyvän komitean lausunnon mukaiset,

(1) EYVL L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktiivi sellaisena kuin se on
viimeksi muutettuna komission direktiivillä 2003/83/EY (EUVL L
238, 25.9.2003, s. 23).

ON ANTANUT TÄMÄN DIREKTIIVIN:

1 artikla
Direktiivin 76/768/ETY liitteessä III olevan 2 osan g sarakkeessa
oleva päiväys ”30.9.2004” viitenumeroille 1–60 korvataan merkinnällä ”31.12.2005”.
2 artikla
1.
Jäsenvaltioiden on saatettava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset
voimaan viimeistään 1 päivänä lokakuuta 2004. Niiden on viipymättä ilmoitettava kirjallisina komissiolle kyseiset säännökset
sekä kyseisten säännösten ja tämän direktiivin säännösten välinen vastaavuustaulukko.
Näissä jäsenvaltioiden antamissa säädöksissä on viitattava tähän
direktiiviin tai niihin on liitettävä tällainen viittaus, kun ne virallisesti julkaistaan. Jäsenvaltioiden on säädettävä siitä, miten
viittaukset tehdään.
2.
Jäsenvaltioiden on toimitettava tässä direktiivissä tarkoitetuista kysymyksistä antamansa keskeiset kansalliset säännökset
kirjallisina komissiolle.
3 artikla
Tämä direktiivi tulee voimaan kolmantena päivänä sen jälkeen,
kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
4 artikla
Tämä direktiivi on osoitettu kaikille jäsenvaltioille.
Tehty Brysselissä 7 päivänä syyskuuta 2004.
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Olli REHN
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