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DIREKTIIVID
KOMISJONI DIREKTIIV 2007/67/EÜ,
22. november 2007,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ kosmeetikatoodete kohta, et kohandada
nimetatud direktiivi III lisa tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

(4)

42 juuksevärvaine puhul, mis on loetletud direktiivi
76/768/EMÜ III lisa 2. osas, on tootmisharu lisainformatsiooni esitanud. See informatsioon on praegu tarbekaupade teaduskomitees hindamisel. Nende juuksevärvainete
lõplik reguleerimine selle hindamise põhjal ning selle
rakendamine liikmesriikide õigusesse peab aset leidma
hiljemalt 31. detsembriks 2009. Seetõttu tuleks nende
kasutamist kosmeetikatoodetes kõnealuse direktiivi III
lisa 2. osas sätestatud piirangute ja tingimuste kohaselt
pikendada kuni 31. detsembrini 2009.

(5)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EÜ III lisa vastavalt
muuta.

(6)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

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,

olles konsulteerinud tarbekaupade teaduskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Juuksevärvainete hindamisstrateegia kohaselt lepiti liikmesriikide ja huvirühmadega kokku, et juuli 2005 oleks
sobiv tähtaeg tarbekaupade teaduskomiteele lisainformatsiooni esitamiseks direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 2. osas
loetletud juuksevärvide kohta.

Komisjoni 19. juuli 2006. aasta direktiiviga 2006/65/EÜ,
millega muudetakse nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ
kosmeetikatoodete kohta, et kohandada nimetatud direktiivi II ja III lisa tehnika arenguga, (2) pikendati III lisa 2.
osas loetletud 56 juuksevärvaine ajutist kasutust kuni 31.
detsembrini 2007.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 2. osa viitenumbrites 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 ja 60 asendatakse g veerus olev kuupäev
„31.12.2007” kuupäevaga „31.12.2009”.

Artikkel 2

(3)

14 juuksevärvaine puhul, mis on loetletud direktiivi
76/768/EMÜ III lisa 2. osas, ei ole lisainformatsiooni
esitatud. Seetõttu keelustati nende kasutamine juuksevärvides direktiiviga 2007/54/EÜ.

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud
komisjoni direktiiviga 2007/54/EÜ (ELT L 226, 30.8.2007, lk 21).
(2) ELT L 198, 20.7.2006, lk 11.

1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad hiljemalt 31.
detsembriks 2007 käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud
õigusnormid. Nad edastavad kõnealuste normide teksti ning
kõnealuste normide ja käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli
viivitamata komisjonile.

Liikmesriigid kohaldavad neid sätteid alates 1. jaanuarist 2008.
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Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende normide ametliku avaldamise
korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.
Artikkel 3
Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 4
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. november 2007
Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN

