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KOMMISSIONENS DIREKTIV (EF) 2005/52/EF
af 9. september 2005
om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes
tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler
(EØS-relevant tekst)
KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR —

ring og dens gennemførelse i medlemsstaternes lovgivning vil ikke være mulig inden den 31. august 2006.
Derfor bør deres midlertidige anvendelse i kosmetiske
produkter med de begrænsninger og betingelser, der er
fastsat i del 2 i bilag III, forlænges indtil den 31. august
2006.

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske
Fællesskab,
under henvisning til Rådets direktiv 76/768/EØF af 27. juli
1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning
om kosmetiske midler (1), særlig artikel 8, stk. 2,

(5)

Direktiv 76/768/EØF bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

efter høring af Den Videnskabelige Komité for Kosmetiske
Produkter og Andre Forbrugsvarer end Levnedsmidler, og

(6)

Foranstaltningerne i dette direktiv er i overensstemmelse
med udtalelse fra Det Stående Udvalg for Kosmetiske
Produkter —

ud fra følgende betragtninger:
UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:
(1)

(2)

(3)

(4)

Ved Kommissionens direktiv 2004/87/EF af 7. september
2004 om tilpasning til den tekniske udvikling af bilag III
til Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse
af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler (2)
blev den midlertidige anvendelse af 60 hårfarvningsmidler under løbenummer 1 til 60 i del 2 i bilag III til
direktiv 76/768/EØF forlænget indtil den 31. december
2005.
Ifølge hårfarvningsstrategien, der blev offentliggjort på
internettet, er der opnået enighed med medlemsstaterne
og de berørte parter om, at de supplerende oplysninger
om de ovennævnte hårfarvningsmidler bør forelægges for
Den Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer (SCCP) i
juli 2005.
Industrien har fremlagt supplerende oplysninger om 38
hårfarvningsmidler, der er opført i del 2 i bilag III til
direktiv 76/768/EØF. Oplysningerne skal evalueres af
SCCP. En endelig regulering af disse hårfarvningsmidler
på grundlag af sådanne evalueringer og dens gennemførelse i medlemsstaternes lovgivning vil ikke være mulig
inden den 31. december 2006. Derfor bør hårfarvningsmidlernes midlertidige anvendelse i kosmetiske produkter
med de begrænsninger og betingelser, der er fastsat i del
2 i bilag III, forlænges indtil den 31. december 2006.
For 22 hårfarvningsmidler, der er opført i del 2 i bilag III
til direktiv 76/768/EØF, er der ikke fremlagt supplerende
oplysninger. En endelig regulering af disse hårfarvningsmidler vil blive taget op til overvejelse, efter at de relevante procedurer er gennemført. En sådan endelig regule-

(1) EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169. Senest ændret ved direktiv
2005/42/EF (EUT L 158 af 20.6.2005, s. 17).
(2) EUT L 287 af 8.9.2004, s. 4.

Artikel 1
I del 2 i bilag III til direktiv 76/768/EØF foretages følgende
ændringer i kolonne g:

1) Under løbenummer 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 og 60 ændres datoen
»31.12.2005« til »31.8.2006«.

2) Under løbenummer 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18,
19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 35, 36,
37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56 og 58 ændres datoen
»31.12.2005« til »31.12.2006«.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme dette direktiv senest
den 1. januar 2006. De tilsender straks Kommissionen disse
bestemmelser med en sammenligningstabel, som viser sammenhængen mellem de pågældende bestemmelser og dette direktiv.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning
til dette direktiv eller skal ved offentliggørelsen ledsages af en
sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen fastsættes af medlemsstaterne.

2.
Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de udsteder på det område, der er
omfattet af dette direktiv.
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Artikel 3
Dette direktiv træder i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.
Artikel 4
Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles, den 9. september 2005.
På Kommissionens vegne
Günter VERHEUGEN
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