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ÕIGUSAKTID, MILLE AVALDAMINE EI OLE KOHUSTUSLIK
KOMISJONI DIREKTIIV 2009/159/EL,
16. detsember 2009,
millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades
tehnika arenguga direktiivi III lisa
(EMPs kohaldatav tekst)
EUROOPA KOMISJON,

(3)

Tarbijaohutuse komitee hindas esitatud ohutust käsitle
vaid andmeid. 2009. aasta jaanuaris jõudis tarbijaohutuse
komitee järeldusele, et komiteel ei ole võimalik juukse
värvide kasutamisel tekkivate reaktsioonisaaduste teki
tatud ohtu lõplikult hinnata, sest tööstusharu esitatud
materjalid olid puudulikud. Kosmeetikatööstus esitas
puuduvad andmed 2009. aasta septembris.

(4)

Seega on direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 2. osas loetletud
ainete kohta esitatud täiendavate andmete riskihindamise
teostamiseks ja selleks, et tarbijaohutuse komitee saaks
esitada lõpliku arvamuse reaktsioonisaaduste ohutuse
kohta, vaja kokku leppida ajavahemik, mis ületab
esialgset tähtaega, st 31. detsembrit 2009.

(5)

Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 2. osas loetletud 31 juuk
sevärvi kohta esitatakse lõplikud sätted nende tekitatud
reaktsioonisaaduste riskihindamise alusel ning nende
sätete lisamine liikmesriikide õigusesse ei toimu enne
esialgset tähtpäeva. Seetõttu tuleks pikendada nende
ajutist
kasutamist
kosmeetikatoodetes
direktiivi
76/768/EMÜ III lisa 2. osas sätestatud piirangute ja tingi
muste kohaselt. Uus tähtpäev on 31. detsember 2010;
seda peetakse piisavaks otsustamaks, kas nende ainete
kasutamise võib lõplikult reguleerida.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva direktiiviga ettenähtud meetmed on kooskõlas
alalise kosmeetikatoodete komitee arvamusega,

võttes arvesse Euroopa Liidu asutamislepingut ja Euroopa Liidu
toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi
76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastu
võetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 8
lõiget 2,

olles konsulteerinud tarbijaohutuse komiteega

ning arvestades järgmist:

(1)

Juuksevärvide ohutuse hindamise üldstrateegias lepiti liik
mesriikide ja huvirühmadega kokku, et 31. detsember
2007 on sobiv tähtpäev esitada tarbijaohutuse komiteele
teaduslikud andmed oksüdeerivate juuksevärvide kasuta
misel peanahal tekkivate reaktsioonisaaduste ning nende
ohutuse kohta tarbijatele.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:
(2)

Praegu on 31 juuksevärvi, mida lubatakse direktiivi
76/768/EMÜ III lisa 2. osas ettenähtud piirangute ja
tingimuste kohaselt kosmeetikatoodetes ajutiselt (kuni
31. detsembrini 2009) kasutada. Kosmeetikatööstus esitas
oksüdeerivate juuksevärvide kasutamisel tekkivaid reakt
sioonisaadusi käsitlevad nõutavad teaduslikud andmed
tarbijaohutuse komiteele enne kokkulepitud kuupäeva,
st enne 31. detsembrit 2007.

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169.

Artikkel 1
Direktiivi 76/768/EMÜ muutmine
Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa 2. osa veerus g viitenumbrite 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 ja 56 juures
asendatakse kuupäev „31.12.2009” kuupäevaga „31.12.2010”.
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Artikkel 2

Artikkel 3

Ülevõtmine

Jõustumine

1.
Liikmesriigid võtavad vastu ja avaldavad käesoleva direk
tiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt
31. detsembril 2009. Nad edastavad kõnealuste normide teksti
viivitamata komisjonile.

Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avalda
mist Euroopa Liidu Teatajas.

Nad kohaldavad neid sätteid alates 1. jaanuarist 2010.

Artikkel 4
Adressaadid
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad
nendesse normidesse või nende normide ametliku avaldamise
korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Viitamise viisi
näevad ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste õigusnormide
teksti.

Brüssel, 16. detsember 2009
Komisjoni nimel
president
José Manuel BARROSO

