L 305/22

HU

Az Európai Unió Hivatalos Lapja

2007.11.23.

IRÁNYELVEK
A BIZOTTSÁG 2007/67/EK IRÁNYELVE
(2007. november 22.)
a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének a műszaki
fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
(EGT-vonatkozású szöveg)
AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

(4)

A 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 2. részében
felsorolt negyvenkét hajfestékanyagra vonatkozó kiegészítő információt az ipar benyújtotta. Ezeket az információkat jelenleg az SCCP értékeli. Az ezekről a hajfestékanyagokról szóló, az említett értékeléseken alapuló,
végleges rendelet és annak átültetése a tagállamok jogszabályaiba legkésőbb 2009. december 31-ig megtörténik.
Ezért ezeknek az anyagoknak a kozmetikai termékekben
való ideiglenes használatát, a III. melléklet 2. részében
meghatározott korlátozások és feltételek mellett, 2009.
december 31-ig meg kell hosszabbítani.

(5)

A 76/768/EGK irányelv III. mellékletét ezért ennek
megfelelően módosítani kell.

(6)

Az ebben az irányelvben meghatározott intézkedések
összhangban vannak a kozmetikai termékek állandó
bizottságának véleményével,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdésére,

a fogyasztási cikkek tudományos bizottságával folytatott
konzultációt követően,

mivel:

(1)

(2)

(3)

A hajfestékek anyagaira vonatkozó értékelési stratégiával
összhangban, a tagállamok és az érdekelt felek megállapodtak, hogy a 2005. júliusi időpont megfelelő lenne
arra, hogy a 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 2.
részében felsorolt hajfestékekben alkalmazott vegyi
anyagokat a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága
(SCCNFP) elé terjesszék.

A kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi
irányelv II. és III. mellékletének a műszaki fejlődéshez
való hozzáigazítása céljából történő módosításáról
szóló, 2006. július 19-i 2006/65/EK bizottsági
irányelv (2) 2007. december 31-ig meghosszabbította
ötven, a III. melléklet 2. részében felsorolt, hajfestékekben
található vegyi anyag ideiglenes használatát.

A 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 2. részében
felsorolt tizennégy hajfestékanyagra vonatkozó kiegészítő
információt nem nyújtottak be. Ezért a hajfestéktermékekben való használatukat betiltja a 2007/54/EK irányelv.

(1) HL L 262. 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2007/54/EK bizottsági
irányelvvel (HL L 226., 2007.8.30., 21. o.) módosított irányelv.
(2) HL L 198., 2006.7.20., 11. o.

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk
A 76/768/EGK irányelvhez tartozó III. melléklet 2. részének g.
oszlopában található 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 és 60 referenciaszámnál a „2007. december 31.” időpont helyébe a „2009.
december 31.” időpont lép.

2. cikk
(1)
A tagállamok legkésőbb 2007. december 31-ig elfogadják
és kihirdetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek megfeleljenek. Haladéktalanul megküldik a Bizottságnak
e rendelkezések szövegét, valamint a rendelkezések és az
irányelv közötti megfelelést leíró táblázatot.

Ezeket a rendelkezéseket 2008. január 1-jétől alkalmazzák.
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Amikor a tagállamok elfogadják az említett rendelkezéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy
azokhoz kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák
meg.
(2)
A tagállamok megküldik a Bizottságnak nemzeti joguk azon főbb rendelkezéseinek szövegét,
amelyeket az ezen irányelv által érintett területen elfogadnak.
3. cikk
Az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba.
4. cikk
Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2007. november 22-én.
a Bizottság részéről
Günter VERHEUGEN

alelnök

