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DIRECTIVE
DIRECTIVA 2007/67/CE A COMISIEI
din 22 noiembrie 2007
de modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu privire la produsele cosmetice, în scopul
adaptării anexei III la progresul tehnic
(Text cu relevanță pentru SEE)
COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

(4)

Pentru 42 de substanțe conținute în vopselele de păr
enumerate în partea 2 a anexei III la Directiva
76/768/CEE au fost prezentate informații suplimentare
din partea industriei. În prezent, aceste informații sunt
evaluate de către CSPC. Reglementarea definitivă a
substanțelor respective conținute în vopselele de păr pe
baza unor asemenea evaluări și transpunerea sa în legislațiile statelor membre vor avea loc până la data de 31
decembrie 2009 cel târziu. În consecință, utilizarea
provizorie a acestora în produse cosmetice în conformitate cu restricțiile și condițiile prevăzute în partea 2
a anexei III ar trebui prelungită până la 31 decembrie
2009.

(5)

Prin urmare, anexa III la Directiva 76/768/CEE trebuie
modificată în consecință.

(6)

Măsurile prevăzute în prezenta directivă sunt conforme
cu avizul Comitetului permanent pentru produse
cosmetice,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene,

având în vedere Directiva 76/768/CEE a Consiliului din 27 iulie
1976 privind apropierea legislației statelor membre cu privire la
produsele cosmetice (1), în special articolul 8 alineatul (2),

după consultarea Comitetului științific pentru produse destinate
consumatorilor,

întrucât:

(1)

În conformitate cu strategia de evaluare a substanțelor
conținute în vopselele de păr, s-a convenit cu statele
membre și cu părțile interesate asupra faptului că iulie
2005 ar reprezenta o dată potrivită pentru prezentarea
către Comitetul științific pentru produse destinate consumatorilor (CSPC) a unor informații suplimentare privind
substanțele conținute în vopselele de păr enumerate în
partea 2 a anexei III la Directiva 76/768/CEE.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1
(2)

Directiva 2006/65/CE a Comisiei din 19 iulie 2006 de
modificare a Directivei 76/768/CEE a Consiliului cu
privire la produsele cosmetice în scopul de a adapta la
progresul tehnic anexele II și III la aceasta (2) a prelungit
până la 31 decembrie 2007 utilizarea provizorie a 56 de
substanțe conținute în vopselele de păr enumerate în
partea 2 a anexei III.

În numerele de referință 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 și 60 din
coloana g, în partea 2 a anexei III la Directiva 76/768/CEE, data
„31.12.2007” se înlocuiește cu „31.12.2009”.

Articolul 2
(3)

Nu au fost prezentate informații suplimentare pentru 14
substanțe conținute în vopselele de păr enumerate în
partea 2 a anexei III la Directiva 76/768/CEE. În
consecință, utilizarea acestora în produse pentru
vopsirea părului a fost interzisă prin Directiva
2007/54/CE.

(1) JO L 262, 27.9.1976, p. 169. Directivă modificată ultima dată prin
Directiva 2007/54/CE a Comisiei (JO L 226, 30.8.2007, p. 21).
(2) JO L 198, 20.7.2006, p. 11.

(1)
Statele membre adoptă și publică, până la 31 decembrie
2007 cel târziu, actele cu putere de lege și actele administrative
necesare pentru a se conforma prezentei directive. Statele
membre comunică de îndată Comisiei textele acestor acte,
precum și un tabel de concordanță între actele respective și
prezenta directivă.

Statele membre aplică aceste dispoziții începând cu 1 ianuarie
2008.
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La adoptarea acestor acte de către statele membre, acestea conțin o trimitere la prezenta directivă sau sunt
însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de
efectuare a acestei trimiteri.
(2)
Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern
adoptate în domeniul reglementat de prezenta directivă.
Articolul 3
Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene.
Articolul 4
Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles, 22 noiembrie 2007.
Pentru Comisie
Günter VERHEUGEN

Vicepreședinte
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