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KOMISJONI DIREKTIIV 2005/52/EÜ,
9. september 2005,
millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, et kohandada
selle III lisa tehnika arengule
(EMPs kohaldatav tekst)

võimalik enne 31. augustit 2006. Seepärast tuleks nimetatud juuksevärvide ajutist kasutamist kosmeetikatoodetes
III lisa 2. osas sätestatud piirangute ja tingimuste alusel
pikendada 31. augustini 2006.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi
76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 8
lõiget 2,

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(6)

Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas
alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

olles konsulteerinud kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud
toiduks mittekasutatavate toodete teaduskomiteega (SCCNFP)
ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

ning arvestades järgmist:
Artikkel 1
(1)

Komisjoni 7. septembri 2004. aasta direktiiviga
2004/87/EÜ (millega muudetakse kosmeetikatooteid
käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, et kohandada
selle III lisa tehnika arengule) (2) pikendati direktiivi
76/768/EMÜ III lisa 2. osas viitenumbrite 1–60 all loetletud 60 juuksevärvi ajutist kasutamist 31. detsembrini
2005.

(2)

Vastavalt Internetis avaldatud juuksevärvistrateegiale lepiti
liikmesriikide ja sidusrühmadega kokku, et tarbekaupade
teaduskomitee (SCCP) esitab lisateabe eespool nimetatud
juuksevärvide kohta 2005. aasta juulis.

(3)

Tööstusharu on esitanud lisateabe direktiivi 76/768/EMÜ
III lisa 2. osas loetletud 38 juuksevärvi kohta. Nimetatud
teavet peab hindama tarbekaupade teaduskomitee. Nende
hindamiste alusel ei ole võimalik kõnealuseid juuksevärve
käsitleva lõpliku määruse koostamine ja selle rakendamine liikmesriikides enne 31. detsembrit 2006. Seepärast
tuleks nende ajutist kasutamist kosmeetikatoodetes III lisa
2. osas sätestatud piirangute ja tingimuste alusel pikendada 31. detsembrini 2006.

(4)

Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 2. osas loetletud 22 juuksevärvi kohta ei ole lisateavet esitatud. Kõnealuseid juuksevärve käsitlev lõplik määrus tuleb arutlusele pärast asjakohaste menetluste läbiviimist. Sellise lõpliku määruse
koostamine ja selle rakendamine liikmesriikides ei ole

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud
direktiiviga 2005/42/EÜ (ELT L 158, 20.6.2005, lk 17).
(2) ELT L 287, 8.9.2004, lk 4.

Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 2. osa veergu g muudetakse järgmiselt:

1. viitenumbrite 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43,
45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 ja 60 puhul asendatakse
kuupäev “31.12.2005” kuupäevaga “31.8.2006”;

2. viitenumbrite 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 ja 58 puhul asendatakse
kuupäev “31.12.2005” kuupäevaga “31.12.2006”.

Artikkel 2
1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks
vajalikud õigusnormid hiljemalt 1. jaanuariks 2006. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning kõnealuste normide ja
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need õigusnormid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse või nende normide ametliku avaldamise korral nende
juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi näevad ette
liikmesriigid.

2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastu võetud põhiliste siseriiklike
õigusnormide teksti.
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Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 9. september 2005
Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN

