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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2005/52/EG
av den 9 september 2005
om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till
den tekniska utvecklingen
(Text av betydelse för EES)

när det tillämpliga förfarandet har genomförts. En sådan
slutlig reglering och dess genomförande i medlemsstaternas lagstiftning kommer inte att kunna ske före den 31
augusti 2006. Den provisoriska användningen i kosmetiska produkter bör därför förlängas till och med den 31
augusti 2006, med de begränsningar och på de villkor
som anges i del 2 i bilaga III.

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli
1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 8.2 i detta,
efter samråd med Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter,
och

(5)

Direktiv 76/768/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från Ständiga kommittén för kosmetiska
produkter.

av följande skäl:
(1)

(2)

(3)

(4)

Genom kommissionens direktiv 2004/87/EG av den 7
september 2004 om ändring av rådets direktiv
76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa
bilaga III till den tekniska utvecklingen (2) förlängs den
provisoriska användningen av 60 färgämnen för hårfärgning, vilka förtecknas under referensnummer 1–60 i del
2 i bilaga III till direktiv 76/768/EEG, till och med den
31 december 2005.
I enlighet med strategin för färgämnen för hårfärgning,
som publicerats på Internet, har man kommit överens
med medlemsstaterna och berörda parter om att lägga
fram de kompletterande uppgifterna om ovan avsedda
färgämnen för Vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter i juli 2005.
Branschen har lämnat kompletterande uppgifter om 38
färgämnen för hårfärgning som förtecknas i del 2 i bilaga
III till direktiv 76/768/EEG. Dessa uppgifter måste utvärderas av Vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter. Att på grundval av en sådan utvärdering anta en
slutlig reglering vad gäller dessa färgämnen och att införa
regleringen i medlemsstaternas lagstiftning kommer inte
att vara möjligt före den 31 december 2006. Därför är
det lämpligt att förlänga användandet av dessa färgämnen
i kosmetiska produkter till och med den 31 december
2006, med de begränsningar och på de villkor som anges
i del 2 i bilaga III.
För 22 färgämnen för hårfärgning som förtecknas i del 2
i bilaga III till direktiv 76/768/EEG har det inte inkommit
några kompletterande uppgifter. En slutlig reglering av
dessa färgämnen kommer att tas upp till behandling

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 2005/42/EG (EUT L 158, 20.6.2005, s. 17).
(2) EUT L 287, 8.9.2004, s. 4.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Del 2 kolumn g i bilaga III till direktiv 76/768/EEG skall ändras
på följande sätt:
1. För referensnumren 1, 2, 8, 13, 15, 17, 23, 30, 34, 40, 41,
42, 43, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 57, 59 och 60 skall datumet
”31.12.2005” ersättas med ”31.8.2006”.
2. För referensnumren 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 och 58 skall datumet
”31.12.2005” ersättas med ”31.12.2006”.
Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 1 januari 2006. De skall genast överlämna texterna till
dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta
direktiv.
När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten
till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de
antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
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Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 9 september 2005.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande

10.9.2005

