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KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/52/EB
2005 m. rugsėjo 9 d.
iš dalies keičianti Tarybos direktyvą Nr. 76/768/EEB, reglamentuojančią kosmetikos gaminius,
siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)

dūros. Galutinis reglamentavimas bei jo įtraukimas į
valstybių narių įstatymus nebus baigtas iki 2006 m.
rugpjūčio 31 d. Todėl jų laikino naudojimo kosmetikos
produktuose, kuriems taikomi III priedo 2 dalyje nustatyti apribojimai ir sąlygos, terminas turėtų būti pratęstas
iki 2006 m. rugpjūčio 31 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,
atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą
76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne
maisto produktų moksliniu komitetu,

(5)

Todėl Direktyva 76/768/EEB turėtų būti atitinkamai iš
dalies pakeista.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

(2)

(3)

2004 m. rugsėjo 7 d. Komisijos direktyva 2004/87/EB, iš
dalies keičiančia Tarybos direktyvą 76/768/EEB, susijusią
su kosmetikos gaminiais, dėl III priedo suderinimo su
technikos pažanga, 60 plaukų dažų rūšių, išvardytų
Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalies 1–60 numeriuose (2), laikino naudojimo terminas pratęstas iki
2005 m. gruodžio 31 d.

Pagal internete skelbiamą plaukų dažų naudojimo strategiją buvo susitarta su valstybėmis narėmis ir suinteresuotomis šalimis, kad 2005 m. liepos mėn. būtų tinkamas
laikas Kosmetikos gaminių moksliniam komitetui
(KGMK) pateikti papildomą informaciją apie minėtus
plaukų dažus.

Papildomą informaciją apie 38 plaukų dažų rūšis, išvardytas Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalyje, pateikė
pramonė. Šią informaciją turi įvertinti KGMK. Remiantis
šiais vertinimais, tokių plaukų dažų naudojimas nebus
galutinai reglamentuotas ir valstybės narės negalės jo
įtraukti į savo įstatymus iki 2006 m. gruodžio 31 d.
Todėl jų laikino naudojimo kosmetikos produktuose,
kuriems taikomi III priedo 2 dalyje nustatyti apribojimai
ir sąlygos, terminas turėtų būti pratęstas iki 2006 m.
gruodžio 31 d.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalies g punktas yra iš
dalies keičiamas taip:

1) numeriams 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41, 42, 43,
45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 ir 60 data „2005 12 31“
keičiama į „2006 8 31“.

2) numeriams 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 ir 58 data „2005 12 31“
keičiama į „2006 12 31“.

2 straipsnis
1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie
įsigalioję ne vėliau kaip iki 2006 m. sausio 1 d., įgyvendina šią
direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų
tekstus bei jų ir šios direktyvos koreliacijos lentelę.

Apie Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalyje išvardytas
22 plaukų dažų rūšis papildoma informacija nebuvo
pateikta. Galutinis šių plaukų dažų rūšių reglamentavimas
bus svarstomas po to, kai bus atliktos atitinkamos proce-

Valstybės narės, tvirtindamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/42/EB (OL L 158, 2005 6 20,
p. 17).
(2) OL L 287, 2004 9 8, p. 4.

2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

(4)
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3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. rugsėjo 9 d.
Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN
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