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AKTAI, KURIŲ SKELBTI NEPRIVALOMA
KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/159/ES
2009 m. gruodžio 16 d.
iš dalies keičianti Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių III priedą, siekiant
suderinti jį su technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS KOMISIJA,

(3)

VSMK įvertino pateiktus saugos duomenis. 2009 m.
sausio mėn. VSMK nuomonėje daroma išvada, kad nėra
įmanoma galutinai įvertinti oksidacinių plaukų dažų reak
cijos produktų rizikos, kadangi pramonės pateiktas doku
mentų rinkinys yra neišsamus. Kosmetikos pramonė
pateikė trūkstamus duomenis iki 2009 m. rugsėjo mėn.
pabaigos.

(4)

Atsižvelgiant į tai, kas pasakyta, pateiktų papildomų
duomenų rizikos vertinimui atlikti ir galutinei VSMK
rengiamai nuomonei apie reakcijos produktų saugą
parengti prireiks laikotarpio, kuris truks ilgiau nei iki
laikino 2009 m. gruodžio 31 d. termino, nustatyto III
priedo 2 dalyje išvardytoms medžiagoms.

(5)

Todėl III priedo 2 dalyje išvardytos 31 plaukų dažų
medžiagos galutinis reglamentavimas, paremtas šių
medžiagų reakcijos produktų rizikos vertinimu, ir jo
nuostatų perkėlimas į valstybių narių teisės aktus iki
laikino termino nebus atliktas. Dėl to laikino jų naudo
jimo kosmetikos gaminiuose, kuriems šiuo metu taikomi
III priedo 2 dalyje nurodyti apribojimai ir sąlygos, laiko
tarpis turėtų būti pratęstas. Laikoma, kad naujas pratęstas
2010 m. gruodžio 31 d. terminas yra pakankamas, kad
šios medžiagos būtų galutinai reglamentuotos.

(6)

Todėl Direktyvą 76/768/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies
pakeisti.

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosme
tikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir Sutartį dėl Europos
Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą
76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosme
tikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Vartotojų saugos moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

Remiantis plaukų dažų medžiagų saugos vertinimo stra
tegija buvo susitarta su valstybėmis narėmis ir suintere
suotosiomis šalimis, kad 2007 m. gruodžio 31 d. yra
tinkama data pateikti Vartotojų saugos moksliniam komi
tetui (toliau – VSMK) mokslinius duomenis apie reakcijos
produktus, kuriuos sudaro oksidacinių plaukų dažų
medžiagos ant galvos odos, ir jų saugą vartotojams.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:
(2)

Šiuo metu yra 31 plaukų dažų medžiaga, kurią laikinai
leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose iki 2009 m.
gruodžio 31 d. taikant Direktyvos 76/768/EEB III priedo
2 dalyje išdėstytus apribojimus ir sąlygas. Kosmetikos
pramonė prašomus mokslinius duomenis apie reakcijos
produktų, kuriuos sudaro oksidacinių plaukų dažų
medžiagos, saugą VSMK pateikė prieš baigiantis sutartam
2007 m. gruodžio 31 d. terminui.

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

1 straipsnis
Direktyvos 76/768/EEB pakeitimas
Direktyvos 76/768/EEB III priedo 2 dalies g stulpelyje prie
nuorodos numerių 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 ir 56 data „2009 12 31“ pakeičiama data
„2010 12 31“.

L 336/30

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

2009 12 18

2 straipsnis

3 straipsnis

Perkėlimas

Įsigaliojimas

1.
Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2009 m. gruodžio 31 d.
priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, reikalingus šiai
direktyvai įgyvendinti. Valstybės narės nedelsdamos pateikia
Komisijai tų nuostatų tekstus.

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną nuo jos paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. sausio 1 d.
Priimdamos šias nuostatas valstybės narės daro jose nuorodą į
šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų
tekstus.

4 straipsnis
Adresatai
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. gruodžio 16 d.
Komisijos vardu
Pirmininkas
José Manuel BARROSO

