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АКТОВЕ, ЧИЕТО ПУБЛИКУВАНЕ НЕ Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО
ДИРЕКТИВА 2009/159/ЕС НА КОМИСИЯТА
от 16 декември 2009 година
за изменение с цел привеждане в съответствие с техническия напредък на приложение III към
Директива 76/768/ЕИО на Съвета относно козметичните продукти
(текст от значение за ЕИП)
ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

(3)

Предоставените данни бяха оценени от НКБП. През
януари 2009 г. в становището си НКБП направи заклю
чението, че не е в състояние окончателно да оцени риска,
свързан с реакционните продукти на боите за коса с
окислител, поради непълнотата на предоставената от
индустрията документация. До края на септември 2009
г. козметичната индустрия представи липсващите данни.

(4)

С оглед на казаното по-горе оценката на риска по
отношение на предоставените допълнителни данни и
окончателното становище, давано от НКБП относно
безопасността на реакционните продукти, ще изискват
срок, надхвърлящ временно определения краен срок
31 декември 2009 г. по отношение на веществата,
включени в списъка в част 2 от приложение III.

(5)

Поради това окончателната уредба по отношение на 31
вещества за боядисване на коса, включени в списъка в
част 2 от приложение III, въз основа на оценката на
риска, свързан с техните реакционни продукти, и
нейното прилагане в законовите актове на държавитечленки няма да се осъществи преди временно опре
деления краен срок. Следователно тяхното временно
използване в козметични продукти според настоящите
ограничения и условия, определени в част 2 от
приложение III, следва да бъде удължено. Новият
удължен краен срок 31 декември 2010 г. се смята за
достатъчен за окончателна уредба по отношение на тези
вещества.

(6)

Следователно Директива 76/768/ЕИО следва да бъде
съответно изменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съот
ветствие със становището на Постоянния комитет по
козметичните продукти,

като взе предвид Договора за Европейския съюз и Договора за
функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли
1976 г. относно сближаването на законодателствата на
държавите-членки, свързани с козметични продукти (1), и поспециално член 8, параграф 2 от нея,

след консултации с Научния комитет по безопасност на потре
бителите,

като има предвид, че:

(1)

(2)

В съответствие със стратегията за оценка на безопасността
на веществата за боядисване на коса беше съгласувано с
държавите-членки и заинтересованите страни, че датата
31 декември 2007 г. е подходяща за предоставянето на
Научния комитет по безопасност на потребителите
(наричан по-долу НКБП) на научни данни относно реак
ционните продукти, образувани върху скалпа от окис
ляващи вещества за боядисване на коса, и тяхната
безопасност по отношение на потребителя.

Понастоящем са налице 31 вещества за боядисване на
коса, чието използване в козметични продукти временно
се допуска до 31 декември 2009 г. според ограниченията
и условията, определени в част 2 от приложение III към
Директива 76/768/ЕИО. Исканите научни данни относно
безопасността на реакционните продукти, образувани от
окисляващи вещества за боядисване на коса, бяха пре
доставени от козметичната индустрия на НКБП преди
одобрения краен срок 31 декември 2007 г.

(1) ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1
Изменение на Директива 76/768/ЕИО
В референтните номера 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21,
22, 25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48,
49, 50, 55 и 56 в колона ж) от част 2 от приложение III към
Директива 76/768/ЕИО датата „31.12.2009 г.“ се заменя с
„31.12.2010 г.“.
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Член 2

Член 3

Транспониране

Влизане в сила

1.
Държавите-членки приемат и публикуват най-късно до
31 декември 2009 г. законовите, подзаконовите и администра
тивните разпоредби, необходими, за да се съобразят с изиск
ванията в настоящата директива. Те незабавно съобщават на
Комисията текста на тези разпоредби.

Настоящата директива влиза в сила на третия ден след публи
куването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.
Член 4
Адресати

Държавите-членки прилагат посочените разпоредби, считано от
1 януари 2010 г.

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Когато държавите-членки приемат тези разпоредби, в тях се
съдържа позоваване на настоящата директива или то се
извършва при официалното им публикуване. Условията и редът
на позоваване се определят от държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2009 година.

2.
Държавите-членки съобщават на Комисията текста на
основните разпоредби от националното законодателство, които
те приемат в областта, обхваната в настоящата директива.

José Manuel BARROSO

За Комисията
Председател

