'Επίσημη 'Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

179

Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Αριθ. N 192/35

379L0661

31.7.79

ΟΔΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της 24ης Ιουλίου 1979

περί τροποποιήσεως της όδηγίας 76/768/ΕΟΚ «περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των
Κρατών μελών τών σχετικών μέ τά καλλυντικά»

(79/661 /ΕΟΚ)

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:

1 . Στό άρθρο 5 πρώτο έδάφιο, τό σκέλος τής φράσεως
«κατά τή διάρκεια περιόδου τριών έτών άπό της
κοινοποιήσεως της παρούσης όδηγίας » άντικαθί
σταται με τό « μέχρι τής 31ης Δεκεμβρίου 1980 ».

τή συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής ΟΙκονομι
κής Κοινότητος, καί ιδίως τό άρθρο 100,
τήν πρόταση της Επιτροπής,

2. Στό άρθρο 5 δεύτερο έδάφιο, τό σκέλος της φράσε
ως « μέ τήν έκπνοή της προθεσμίας τών τριών έτών»
άντικαθίσταται μέ τό «άπό τής 1ης Ιανουαρίου
1981 ».

Εκτιμώντας :

δτι ή όδηγια 76/768/ΕΟΚ τοΰ Συμβουλίου τής 27ης
'Ιουλίου 1976 περί προσεγγίσεως τών νομοθεσιών
τών Κρατών μελών τών σχετικών μέ τά καλλυντικά^)
προβλέπει στό άρθρο 5 δτι, μέ τήν έκπνοή προθεσμίας
τριών έτών άπό τής κοινοποιήσεως της, οί ουσίες καί
οι χρωστικές πού άναγράφονται στό παράρτημα IV
αυτής εϊτε γίνονται όριστικά άποδεκτές εϊτε άπαγο
ρεύονται όριστικά είτε διατηρούνται γιά μία νέα
προθεσμία τριών έτών στό παράρτημα IV ή καταρ
γούνται άπό κάθε παράρτημα·

Τα Κράτη μέλη λαμβάνουν δλα τά αναγκαία μέτρα γιά
νά συμμορφωθούν πρός τήν όδηγία τής 30ής 'Ιουλίου
1979 . 'Ενημερώνουν άμέσως τήν 'Επιτροπή περί

δτι δεδομένης τής πολυπλοκότητας τών πρός έπίλυση
προβλημάτων, ή προθεσμία αύτή δέν θά καταστεί
δυνατό νά τηρηθεί καί πρέπει ώς έκ τούτου νά
παραταθεί,

Ή παρούσα όδηγία άπευθύνεται στά Κράτη μέλη .

"Αρνρο 2

τούτου .

Άρνρο 3

Έγινε στίς Βρυξέλλες, στίς 24 'Ιουλίου 1979 .
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΟΔΗΓΙΑ :

Γιά τό Σνμοονλιo
"Αρνρο 1

Ή όδηγια 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται ώς άκολούθως :

(i) ΕΕ αριθ. N 262 τής 27.9.1976, σ. 169 .

Ό Πρόεδρος
M. O'KENNEDY

