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KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/87/EK
(2004. gada 7. septembris),
ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai pielāgotu tās III pielikumu tehnikas attīstībai
(Dokuments attiecas uz EEZ)
EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu
76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā
uz kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 8. panta 2. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 2. daļas g ailē atsauces
numuriem no 1 līdz 60 datumu “30.9.2004.” aizstāj ar
“31.12.2005.”.
2. pants

pēc apspriešanās ar Zinātnisko komiteju gala patērētājiem paredzēto kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos,
tā kā:
(1)

2002. gada aprīlī Komisija iekļāva Direktīvas 76/768/EEK
III pielikuma 2. daļā 60 matu krāsas ar atsauces numuriem no 1 līdz 60. Tā kā bija nepieciešama detalizētāka
informācija par šo matu krāsu drošību, lai Zinātniskā
komiteja gala patērētājiem paredzēto kosmētikas līdzekļu
un nepārtikas preču jautājumos (SCCNFP) varētu veikt šo
produktu riska novērtējumu, šīs matu krāsas ir pagaidām
atļauts izmanot kosmētikas līdzekļos līdz 2004. gada 30.
septembrim.

1.
Dalībvalstis pieņem normatīvus un administratīvus aktus,
kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības, vēlākais, līdz
2004. gada 1. oktobrim. Tās nekavējoties dara Komisijai
zināmus šos noteikumus, kā arī minēto noteikumu un šīs direktīvas korelācijas tabulu.
Kad dalībvalstis pieņem šos noteikumus, tajos ietver atsauci uz
šo direktīvu vai šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai.
Dalībvalstis nosaka paņēmienus, kā izdarīt šādas atsauces.
2.
Dalībvalstis dara Komisijai zināmus to tiesību aktu svarīgākos noteikumus, ko tās pieņēmušas jomā, uz kuru attiecas šī
direktīva.
3. pants

(2)

2002. gada decembrī SCCNFP noteica pamatprasības
matu krāsu modernai riska novērtēšanai. Pēc apspriešanās
ar dalībvalstīm un ieinteresētajām personām 2003. gada
decembrī tika panākta vienošanās, ka 2005. gada jūlijs ir
piemērots datums, lai sniegtu SCCNFP papildu informāciju par matu krāsām, ievērojot jaunās prasības. Tāpēc ir
jāpagarina laika periods, kurā šīs matu krāsas ir iekļautas
Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma 2. daļā.

(3)

Attiecīgi ir jāgroza Direktīva 76/768/EEK.

(4)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

(1) OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2003/83/EK (OV L 238, 25.9.2003.,
23. lpp.).

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc publicēšanas Eiropas
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.
4. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.
Briselē, 2004. gada 7. septembrī
Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Olli REHN

