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DIREKTIV
KOMMISSIONENS DIREKTIV 2007/67/EG
av den 22 november 2007
om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga III till
den tekniska utvecklingen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

(4)

För 42 hårfärgningsämnen som förtecknas i del 2 i bilaga
III till direktiv 76/768/EEG har branschen lämnat kompletterande uppgifter. Dessa uppgifter håller nu på att
utvärderas av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter. Slutgiltiga EU bestämmelser om färgämnena
kommer att antas på grundval av utvärderingen och genomföras i medlemsstaternas lagstiftning senast den 31
december 2009. Deras provisoriska användning i kosmetiska produkter bör därför fortsätta att vara tillåten till
och med den 31 december 2009 med de begränsningar
och på de villkor som anges i del 2 i bilaga III.

(5)

Bilaga III till direktiv 76/768/EEG bör därför ändras i
enlighet med detta.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska
produkter.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli
1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter, och

av följande skäl:

(1)

(2)

(3)

I enlighet med strategin för bedömning av hårfärgningsämnen kom man överens med medlemsstaterna och berörda parter om att de kompletterande uppgifterna om
de färgämnen som förtecknas i del 2 i bilaga III till
direktiv 76/768/EEG skulle läggas fram för vetenskapliga
kommittén för konsumentprodukter i juli 2005.

I kommissionens direktiv 2006/65/EG av den 19 juli
2006 om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om
kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilagorna
II och III till den tekniska utvecklingen (2) föreskrivs
att 56 provisoriskt tillåtna färgämnen i del 2 i bilaga
III fortfarande får användas till och med den 31 december 2007.

För 14 hårfärgningsämnen som förtecknas i del 2 i bilaga
III till direktiv 76/768/EEG har det inte inkommit några
kompletterande uppgifter. Deras användning i hårfärgningsmedel förbjuds därför genom direktiv 2007/54/EG.

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2007/54/EG (EUT L 226, 30.8.2007, s. 21).
(2) EUT L 198, 20.7.2006, s. 11.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
För referensnummer 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 och 60 i del 2 i
bilaga III till direktiv 76/768/EEG ska datumet ”31.12.2007” i
kolumn g ersättas med ”31.12.2009”.

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna ska senast den 31 december 2007 anta
och offentliggöra de lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv. De ska genast överlämna
texterna till dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans
med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta direktiv.

De ska tillämpa dessa bestämmelser från och med 1 januari
2008.
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Medlemsstaterna ska se till att bestämmelserna vid antagandet innehåller en hänvisning till detta direktiv
eller åtföljs av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras
ska varje medlemsstat själv utfärda.
2.
Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens
officiella tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 22 november 2007.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande
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