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ДИРЕКТИВИ
ДИРЕКТИВ 2007/67/ЕО НА КОМИСИЯТА
от 22 ноември 2007 година
за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти, с цел
адаптиране на приложение III към нея към техническия напредък
(Текст от значение за ЕИП)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(4)

Бе предоставена допълнителна информация от страна на
индустрията за 42 вещества в боите за коса, изброени в
част 2 от приложение III към Директива 76/768/ЕИО.
Тази информация е в процес на оценяване от НКПП.
Окончателно регламентиране на тези вещества в боите за
коса, на основата на тези оценки и прилагането му в
законодателствата на държавите-членки ще се състои
най-късно до 31 декември 2009 г. Следователно
тяхната временна употреба в козметични продукти
според ограниченията и условията, определени в част 2
от приложение III към нея, следва да бъде удължена до
31 декември 2009 г.

(5)

Следователно приложение III към Директива 76/768/ЕИО
следва да бъде съответно изменено.

(6)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по
козметични продукти,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли
1976 г. относно сближаването на законодателствата на
държавите-членки, свързани с козметични продукти (1), и поспециално член 8, параграф 2 от нея,

след консултации с Научния комитет по потребителски
продукти,

като има предвид, че:

(1)

(2)

В съответствие със стратегията за оценка на веществата в
боите за коса бе съгласувано с държавите-членки и заинтересованите страни, че месец юли 2005 г. би бил
подходящ за подаването на допълнителна информация
относно веществата в боите за коса, изброени в част 2
от приложение III към Директива 76/768/ЕИО пред
Научния комитет по потребителски продукти (НКПП).

Директива 2006/65/ЕО на Комисията от 19 юли 2006 г.
за изменение на Директива 76/768/ЕИО на Съвета
относно козметични продукти с цел адаптиране на
приложения II и III към нея към техническия
напредък (2) удължи до 31 декември 2007 г. временната
употреба на петдесет и шест вещества в боите за коса,
изброени в част 2 от приложение III.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
В референтни номера 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, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 и 60
от колона ж в част 2 от приложение III към
Директива 76/768/ЕИО датата „31.12.2007 г.“ е заместена с
„31.12.2009 г.“.

Член 2
(3)

Не бе предоставена допълнителна информация за 14
вещества в боите за коса, изброени в част 2 от
приложение III към Директива 76/768/ЕИО. Следователно тяхната употреба в продуктите за боядисване на
коса бе забранена с Директива 2007/54/ЕО.

(1) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169. Директива, последно изменена с
Директива 2007/54/ЕО на Комисията (ОВ L 226, 30.8.2007 г., стр.
21).
(2) ОВ L 198, 20.7.2006 г., стр. 11.

1.
Държавите-членки приемат и публикуват законовите,
подзаконовите и нормативните разпоредби, необходими, за да
се съобразят с настоящата директива, най-късно до 31
декември 2007 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста
на тези разпоредби, като предоставят същевременно таблица на
съответствието между разпоредбите и настоящата директива.

Те прилагат настоящите разпоредби от 1 януари 2008 година.
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Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или
то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от
държавите-членки.
2.
Държавите-членки предават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, регулирана от настоящата директива.
Член 3
Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 4
Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 22 ноември 2007 година.
За Комисията
Günter VERHEUGEN

Заместник-председател
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