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AKTY, JEJICHŽ UVEŘEJNĚNÍ NENÍ POVINNÉ
SMĚRNICE KOMISE 2009/159/EU
ze dne 16. prosince 2009,
kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Rady 76/768/EHS
týkající se kosmetických prostředků
(Text s významem pro EHP)
EVROPSKÁ KOMISE,

(3)

VVBS předložené údaje týkající se bezpečnosti vyhod
notil. V lednu 2009 došel VVBS ve svém stanovisku
k závěru, že není schopen provést konečné posouzení
rizika plynoucího z oxidačních barev na vlasy vzhledem
k neúplnosti podkladů, které výrobní odvětví předložilo.
Kosmetické výrobní odvětví předložilo chybějící údaje na
konci září 2009.

(4)

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bude posou
zení rizika na základě předložených doplňujících údajů
a konečné stanovisko VVBS o bezpečnosti reakčních
produktů v případě látek uvedených v příloze III části
2 přesto vyžadovat dobu překračující předběžnou lhůtu,
tedy 31. prosince 2009.

(5)

Ke konečné regulaci 31 látek k barvení vlasů uvedených
v příloze III části 2 na základě posouzení rizika plynou
cího z jejich reakčních produktů a k jejímu zavedení do
právních předpisů členských států proto nedojde před
koncem předběžné lhůty. Proto by dočasné období
používání těchto látek v kosmetických prostředcích za
současných omezení a podmínek stanovených v příloze
III části 2 mělo být prodlouženo. Nová prodloužená
lhůta 31. prosinec 2010 je pro konečnou regulaci těchto
látek považována za dostatečnou.

(6)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna.

(7)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o fungování
Evropské unie,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2
uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro bezpečnost spotřebi
tele,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

(2)

Podle strategie posuzování bezpečnosti látek používaných
v barvách na vlasy bylo se členskými státy
a zúčastněnými subjekty dohodnuto, že datum
31. prosince 2007 bude vhodné pro předložení vědec
kých údajů týkajících se reakčních produktů vytvořených
oxidačními látkami používanými v barvách na vlasy na
pokožku hlavy a ohledně jejich bezpečnosti pro spotře
bitele Vědeckému výboru pro bezpečnost spotřebitele
(dále jen „VVBS“).

V současné době je pro použití v kosmetických prostřed
cích při dodržení omezení a podmínek stanovených
v příloze III části 2 směrnice 76/768/EHS dočasně do
31. prosince 2009 povoleno 31 látek používaných
v barvách na vlasy. Požadované vědecké údaje
o bezpečnosti reakčních produktů vytvořených oxidač
ními látkami používanými v barvách na vlasy kosmetické
výrobní odvětví předložilo VVBS před dohodnutou
lhůtou, což byl 31. prosinec 2007.

(1) Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169.

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
Změna směrnice 76/768/EHS
V položkách s referenčními čísly 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 a 56 v části 2 přílohy III směrnice
76/768/EHS se ve sloupci g datum „31. 12. 2009“ nahrazuje
datem „31. 12. 2010“.
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Článek 2

Článek 3

Provedení

Vstup v platnost

1.
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
31. prosince 2009. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto před
pisů.

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení
v Úředním věstníku Evropské unie.

Budou tyto předpisy používat od 1. ledna 2010.
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.
2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnit
rostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti
této směrnice.

Článek 4
Určení
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 16. prosince 2009.
Za Komisi
José Manuel BARROSO

předseda

