
A BIZOTTSÁG 2004/87/EK IRÁNYELVE

(2004. szeptember 7.)

a kozmetikai termékekről szóló 76/768/EGK tanácsi irányelv III. mellékletének módosításáról a
technikai előrehaladáshoz történő hozzáigazítása céljából

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre,

tekintettel a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogsza-
bályok közelítéséről szóló, 1976. július 27-i 76/768/EGK
tanácsi irányelvre (1) és különösen annak 8. cikke (2) bekezdé-
sére,

a kozmetikai termékek és fogyasztóknak szánt nem élelmiszer
termékek tudományos bizottságával folytatott konzultációt
követően,

mivel:

(1) 2002 áprilisában a Bizottság felvett a 76/768/EGK
irányelv III. mellékletének 2. részébe 60 hajfestéket az
1–60 hivatkozási szám alatt. Mivel több információra
volt szükség a hajfestékek biztonságát illetően annak
érdekében, hogy a kozmetikai termékek és fogyasztóknak
szánt nem élelmiszer termékek tudományos bizottsága
(Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-
Food Products intended for Consumers „SCCNFP”) befe-
jezze ezeknek az anyagoknak a kockázatfelmérését, időle-
gesen engedélyezték, hogy ezeket a hajfestékeket alkal-
mazzák a kozmetikai termékekben 2004. szeptember
30-ig.

(2) 2002 decemberében az SCCNFP meghatározta az alap-
követelményeket a hajfestékek modern kockázatfelméré-
sének elvégzésével kapcsolatban. A tagállamokkal és az
érintettekkel folytatott konzultációs folyamatot követően
2003 decemberében megállapodás született arról, hogy
2005 júliusa megfelelő időpont az új követelményeknek
megfelelő hajfestékekkel kapcsolatos további információ-
knak az SCCNFP részére történő benyújtásához. Ezért
meghosszabbítandó az az időszak, amelyre ezeket a
hajfestékeket felvették a 76/768/EGK irányelv III. mellék-
letének 2. részébe.

(3) A 76/768/EGK irányelv ennek megfelelően módosítandó.

(4) Az ebben az irányelvben előírt intézkedések összhangban
állnak a Kozmetikai Termékek Állandó Bizottságának
véleményével,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 76/768/EGK irányelv III. mellékletének 2. részében a
„2004.9.30.” keltezést a g oszlopban az 1–60 hivatkozási
számokra vonatkozóan a „2005.12.31” váltja fel.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2004. október
1-jéig megfeleljenek. Ezeknek a rendelkezéseknek a szövegéről
és a rendelkezések és az irányelv közötti megfelelések tábláza-
táról haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva-
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell csatolni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal hazai joguknak azokat
a legfontosabb előírásait, amelyeket az irányelv által szabályo-
zott területen fogadtak el.

3. cikk

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirde-
tését követő harmadik napon lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2004. szeptember 7-én.

a Bizottság részéről
Olli REHN

a Bizottság tagja
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(1) HL L 262., 1976.9.27., 169. o. A legutóbb a 2003/83/EK irányelvvel
(HL L 238., 2003.9.25., 23. o.) módosított irányelv.


