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ΟΔΗΓΙΕΣ
ΟΔΗΓΙΑ 2007/67/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 22ας Νοεμβρίου 2007
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
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

(4)

Έχουν υποβληθεί από τη βιομηχανία συμπληρωματικές πληροφορίες για 42 ουσίες βαφής μαλλιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ.
Αυτές οι πληροφορίες αξιολογούνται τώρα από την επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα. Η οριστική
ρύθμιση αυτών των ουσιών βαφής μαλλιών, με βάση τις εν
λόγω αξιολογήσεις, και η ενσωμάτωσή της στη νομοθεσία
των κρατών μελών θα πραγματοποιηθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου 2009 το αργότερο. Γι’ αυτό, θα πρέπει να παραταθεί
η προσωρινή χρήση τους σε καλλυντικά προϊόντα, τηρουμένων των περιορισμών και των προϋποθέσεων που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 της οδηγίας, έως τις 31
Δεκεμβρίου 2009.

(5)

Συνεπώς, το παράρτημα III της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ πρέπει
να τροποποιηθεί αναλόγως.

(6)

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

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 καταναλωτικά προϊόντα,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1)

(2)

Σύμφωνα με τη στρατηγική αξιολόγησης των ουσιών που
χρησιμοποιούνται σε βαφές μαλλιών, συμφωνήθηκε με τα
κράτη μέλη και τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι ο Ιούλιος του
2005 ενδείκνυται για την υποβολή στην επιστημονική επιτροπή για τα καταναλωτικά προϊόντα (SCCP) των συμπληρωματικών πληροφοριών σχετικά με τις ουσίες βαφής μαλλιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 της
οδηγίας 76/768/ΕΟΚ.
Η οδηγία 2006/65/ΕΚ της Επιτροπής, της 19ης Ιουλίου
2006, για την τροποποίηση της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του
Συμβουλίου σχετικά με τα καλλυντικά προϊόντα, με σκοπό
την προσαρμογή των παραρτημάτων ΙΙ και ΙΙΙ στην τεχνική
πρόοδο (2), παρέτεινε έως τις 31 Δεκεμβρίου 2007 την
προσωρινή χρήση 56 ουσιών βαφής μαλλιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2.

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Στους 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, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59, και 60 της
στήλης ζ του πίνακα στο παράρτημα ΙΙΙ μέρος 2 της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ, η ημερομηνία «31.12.2007» αντικαθίσταται από
την ημερομηνία «31.12.2009».

Άρθρο 2
(3)

Δεν έχουν υποβληθεί συμπληρωματικές πληροφορίες για 14
ουσίες βαφής μαλλιών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα
ΙΙΙ μέρος 2 της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ. Συνεπώς, η χρήση
τους σε προϊόντα βαφής μαλλιών απαγορεύθηκε από την
οδηγία 2007/54/ΕΚ.

(1) ΕΕ L 262 της 27.9.1976, σ. 169. Οδηγία όπως τροποποιήθηκε τελευταία με την οδηγία 2007/54/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 226 της
30.8.2007, σ. 21).
(2) ΕΕ L 198 της 20.7.2006, σ. 11.

1.
Τα κράτη μέλη θεσπίζουν και δημοσιεύουν, το αργότερο στις
31 Δεκεμβρίου 2007, τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και
διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με την παρούσα οδηγία. Ανακοινώνουν αμέσως στην Επιτροπή το κείμενο των εν λόγω
διατάξεων, καθώς και πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των διατάξεων της
παρούσας οδηγίας και των διατάξεων εσωτερικού δικαίου.

Εφαρμόζουν τις διατάξεις αυτές από την 1η Ιανουαρίου 2008.
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Όταν τα κράτη μέλη θεσπίζουν τις ανωτέρω διατάξεις, αυτές περιέχουν αναφορά στην παρούσα οδηγία ή
συνοδεύονται από την αναφορά αυτή κατά την επίσημη έκδοσή τους. Ο τρόπος της αναφοράς αποφασίζεται
από τα κράτη μέλη.
2.
Τα κράτη μέλη ανακοινώνουν στην Επιτροπή το κείμενο των ουσιωδών διατάξεων εσωτερικού δικαίου τις
οποίες θεσπίζουν στον τομέα που διέπεται από την παρούσα οδηγία.
Άρθρο 3
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη μέλη.

Βρυξέλλες, 22 Νοεμβρίου 2007.
Για την Επιτροπή
Günter VERHEUGEN
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