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ΟΔΗΓΙΑ 2005/52/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 9ης Σεπτεμβρίου 2005
για τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με
σκοπό την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

αυτών των βαφών μαλλιών θα εξεταστεί αφού ολοκληρωθούν οι κατάλληλες διαδικασίες. Οι εν λόγω οριστικές κανονιστικές ρυθμίσεις και η εφαρμογή τους στις νομοθεσίες των
κρατών μελών δεν θα είναι δυνατές πριν από τις 31 Αυγούστου 2006. Συνεπώς, η προσωρινή χρήση τους στα καλλυντικά προϊόντα με τους περιορισμούς και τις προϋποθέσεις
που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 πρέπει να
παραταθεί έως τις 31 Αυγούστου 2006.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 27ης Ιουλίου 1976,
περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), και ιδίως το άρθρο 8 παράγραφος 2,
κατόπιν διαβούλευσης με την επιστημονική επιτροπή για τα καλλυντικά προϊόντα και τα μη εδώδιμα προϊόντα που προορίζονται για
τους καταναλωτές,

(5)

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ πρέπει επομένως να τροποποιηθεί
ανάλογα.

(6)

Τα μέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύμφωνα με τη γνώμη της μόνιμης επιτροπής για τα καλλυντικά προϊόντα,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

(3)

(4)

Η οδηγία 2004/87/ΕΚ της Επιτροπής, της 7ης Σεπτεμβρίου
2004, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό
την προσαρμογή του παραρτήματος ΙΙΙ στην τεχνική πρόοδο,
παρέτεινε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2005 την προσωρινή
χρήση 60 βαφών μαλλιών που περιέχονται στο μέρος 2
του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ με αύξοντες
αριθμούς 1 έως 60 (2).
Σύμφωνα με τη στρατηγική για τις βαφές μαλλιών που
δημοσιεύθηκε στο διαδίκτυο, συμφωνήθηκε με τα κράτη
μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι ο Ιούλιος του 2005
ενδείκνυται για την υποβολή των συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις προαναφερόμενες βαφές μαλλιών στην
επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα
(ΕΕΚΠ).
Έχουν υποβληθεί από τον κλάδο συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τριάντα οκτώ βαφές μαλλιών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ. Αυτές οι πληροφορίες έχουν αξιολογηθεί
από την ΕΕΚΠ. Οι οριστικές κανονιστικές ρυθμίσεις για τις
εν λόγω βαφές μαλλιών με βάση τις αξιολογήσεις και η
εφαρμογή τους στις νομοθεσίες των κρατών μελών δεν θα
είναι δυνατές πριν από τις 31 Δεκεμβρίου 2006. Συνεπώς, η
προσωρινή χρήση τους στα καλλυντικά προϊόντα με τους
περιορισμούς και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στο
παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 πρέπει να παραταθεί έως τις 31
Δεκεμβρίου 2006.
Δεν έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές πληροφορίες για
είκοσι δύο βαφές μαλλιών που αναφέρονται στο παράρτημα
ΙΙΙ μέρος 2 της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ. Η οριστική ρύθμιση

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169· οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία από την οδηγία 2005/42/ΕΚ (ΕΕ L 158 της 20.6.2005, σ. 17).
(2) ΕΕ L 287 της 8.9.2004, σ. 4.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το μέρος 2, στήλη η) του παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ως εξής:
1) για τους αύξοντες αριθμούς 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34,
40, 41, 42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 και 60, η
ημερομηνία «31.12.2005» αντικαθίσταται από την «31.8.2006»·
2) για τους αύξοντες αριθμούς 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 και 58 η
ημερομηνία
«31.12.2005»
αντικαθίσταται
από
την
«31.12.2006».
Άρθρο 2
1.
Τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές,
κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με
την παρούσα οδηγία, το αργότερο έως την 1η Ιανουαρίου 2006.
Κοινοποιούν άμεσα στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω διατάξεων καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των εν λόγω διατάξεων
και της παρούσας οδηγίας.
Οι διατάξεις αυτές, όταν θεσπίζονται από τα κράτη μέλη, αναφέρονται στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από παρόμοια αναφορά
κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Οι λεπτομερείς διατάξεις για
την αναφορά αυτή καθορίζονται από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των
σημαντικότερων διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις οποίες θεσπίζουν
στον τομέα που καλύπτεται από την παρούσα οδηγία.
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Άρθρο 3

Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 9 Σεπτεμβρίου 2005.
Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN

Αντιπρόεδρος
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