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AKTY, KTORÝCH UVEREJNENIE NIE JE POVINNÉ
SMERNICA KOMISIE 2009/159/EÚ
zo 16. decembra 2009,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom
prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku
(Text s významom pre EHP)
EURÓPSKA KOMISIA,

(3)

SCCS posúdil predložené údaje o bezpečnosti. V januári
2009 SCCS dospel vo svojom stanovisku k záveru, že nie
je v stave definitívne posúdiť riziko produktov reakcie
oxidačných farbív na vlasy z dôvodu neúplnosti doku
mentácie, ktorú predložili zástupcovia priemyslu. Zástup
covia kozmetického priemyslu poskytli chýbajúce údaje
koncom septembra 2009.

(4)

Na základe týchto skutočností si posúdenie rizika doda
točne predložených údajov, ako aj konečné stanovisko
SCCS o bezpečnosti reakčných produktov vyžiadajú čas,
ktorý presiahne predbežný termín 31. december 2009,
pokiaľ ide o látky uvedené v časti 2 prílohy III.

(5)

Z tohto dôvodu nedôjde k definitívnej regulácii 31 látok
na farbenie vlasov uvedených v časti 2 prílohy III na
základe posúdenia rizika ich reakčných produktov ani
k jej implementácii do zákonov členských štátov pred
uplynutím predbežného termínu. Preto by sa ich dočasné
používanie v kozmetických výrobkoch na základe súčas
ných obmedzení a podmienok vymedzených v časti 2
prílohy III malo predĺžiť. Nový predĺžený termín –
31. december 2010 – stačí na definitívnu reguláciu
uvedených látok.

(6)

Smernica 76/768/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť a doplniť.

(7)

Opatrenia stanovené v tejto smernici sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

so zreteľom na Zmluvu o Európskej únii a Zmluvu o fungovaní
Európskej únie,

so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976
o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich
sa kozmetických výrobkov (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,

po porade s Vedeckým výborom pre bezpečnosť spotrebiteľov,

keďže:

(1)

(2)

V súvislosti so stratégiou posudzovania bezpečnosti látok
na farbenie vlasov došlo medzi členskými štátmi
k dohode, že dátum 31. december 2007 by bol vhodný
termín na predkladanie vedeckých údajov o reakčných
produktoch, ktoré vznikajú pôsobením oxidačných
látok na farbenie vlasov na pokožku hlavy, a o ich
bezpečnosti pre spotrebiteľa Vedeckému výboru pre
bezpečnosť spotrebiteľov (Scientific Committee on
Consumer Safety, ďalej len „SCCS“).

V súčasnosti existuje 31 látok na farbenie vlasov, ktoré sú
dočasne povolené v kozmetických výrobkoch do
31. decembra 2009 v zmysle obmedzení a podmienok
vymedzených v časti 2 prílohy III k smernici
76/768/EHS.
Pred
dohodnutým
termínom
–
31. decembrom 2007 – zástupcovia kozmetického prie
myslu predložili SCCS požadované vedecké údaje
o bezpečnosti reakčných produktov, ktoré vznikajú pôso
bením oxidačných látok na farbenie vlasov.

(1) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169.

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1
Zmeny a doplnenia smernice 76/768/EHS
Pri referenčných číslach 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 sa v stĺpci g v časti 2 prílohy III k smernici
76/768/EHS dátum „31. 12. 2009“ nahrádza dátumom „31. 12.
2010“.
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Článok 2

Článok 3

Transpozícia

Nadobudnutie účinnosti

1.
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do
31. decembra 2009 zákony, iné právne predpisy a správne
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou.
Komisii bezodkladne oznámia znenie týchto ustanovení.

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverej
není v Úradnom vestníku Európskej únie.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 1. januára 2010.
Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o odkaze upravia členské štáty.
2.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustano
vení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú
v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 4
Adresáti
Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 16. decembra 2009
Za Komisiu
predseda
José Manuel BARROSO

