
N
O

R
S

K
 u

tg
av

e EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 4.2.1999

 00

Nr. 6/228

KOMMISJONEN FOR DEI EUROPEISKE FELLESSKAPA
HAR -

med tilvising til traktaten om skipinga av Det europeiske
fellesskapet,

med tilvising til rådsdirektiv 76/768/EØF av 27. juli 1976 om
tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosmetiske
produkter(1 ), sist endra ved kommisjonsdirektiv 96/41/EF(2 ),
særleg artikkel 12,

etter samråd med Vitskapsutvalet for kosmetologi og

ut frå desse synsmåtane:

I samsvar med artikkel 12 i direktiv 76/768/EØF har den franske
regjeringa gjeve Kommisjonen melding om at ho for eit tidsrom
på eitt år har stogga marknadsføringa, mot eller utan vederlag, av
kosmetiske produkt og kroppspleieprodukt som inneheld ekstrakt
av hjerne, ryggmerg eller augeeple frå storfe som er over seks
månader gamle, og frå sauer og geiter som er over tolv månader
gamle.

I kommisjonsvedtak 96/362/EF(3 ) om endring av vedtak 
96/239/EF om nødtiltak til vern mot bovin spongiform
encefalopati(4 ) er det fastsett at Det sameinte kongeriket ikkje
skal sende frå territoriet sitt til dei andre medlemsstatane eller
til tredjestatar produkt som er framstilte av storfe som er slakta
i Det sameinte kongeriket, og som m.a. skal nyttast i kosmetiske
produkt, med unntak av dei produkta som er oppførde i vedlegget
til vedtaket, og at Det sameinte kongeriket skal tillate
produksjon av produkta i vedlegget berre i verksemder som er
under offentleg veterinærkontroll, og som har synt seg å drive i
samsvar med dei vilkåra som er fastsette i vedlegget.

Epizootien bovin spongiform encefalopati (BSE) har utvikla seg
i Det sameinte kongeriket, men for augneblinken er den geografiske
utbreiinga hans ikkje kjend fullt ut.

For tida er det ikkje mogleg å påvise sjukdommen i inkubasjonstida.

Den vitskaplege kunnskapen om spongiforme encefalopatiar er
under stadig utvikling. Ulike vitskaplege publikasjonar og
rapportar frå velrenommerte internasjonale organ, t.d.
Verdshelseorganisasjonen, kan gje nye opplysningar.

Framveksten av ein variant av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom (CJD-
V) reiser spørsmålet om BSE kan overførast til menneske. Det er
enno ikkje prova nokon årsakssamanheng mellom CJD-V og
eksponering av folk for BSE-smittestoffet.

Etter dei dataa som er tilgjengelege i dag, har det vore mogleg å
påvise smittefare i hjerne, ryggmerg og auge hjå storfe med BSE.

Det er sannkjent at dei tilrådde inaktiveringsmetodane ikkje kan
nyttast i kosmetikksektoren på ekstrakt frå hjerne, ryggmerg og
auge.

Kosmetikkindustrien har i fleire år gjennomført tilrådingane om
BSE frå statlege og internasjonale organ. Den europeiske
bransjeforeininga for parfyme-, kosmetikk- og
kroppspleieindustrien (COLIPA) rådde 22. april 1996
medlemmene sine frå å nytte storfevev eller ekstrakt frå storfevev
som stammar frå hjerne, ryggmerg og auge. Vev og væsker frå
hjerne, ryggmerg og auge hjå sauer og geiter og delemne frå slike
vev og væsker vert så godt som ikkje nytta i kosmetiske produkt.

Vitskapsutvalet for kosmetologi gav 21. oktober 1994 og 29. mars,
11. april og 18. juli 1996 fråsegner om faren for å overføre BSE-
smittestoffet når det vert nytta materiale frå storfe.

Vitskapsutvalet for kosmetologi gav 2. oktober 1996 ei fråsegn
om at det ikkje kan utelukkast at det kan vere farleg å nytte vev
og væsker frå hjerne, ryggmerg og auge hjå storfe, sauer og geiter
og delemne frå slike vev og væsker i kosmetiske produkt.

Røynslene har synt at scrapie hjå sau ikkje er farleg for menneske.
Nyare data syner likevel at BSE-smittestoffet kan overførast til
sauer, og difor må det takast omsyn til at BSE-smittestoffet har
større overføringsrekkjevidd enn scrapie-smittestoffet.

(*) Denne EF-rettsakten, kunngjort i EFT L 16, 18.1.1997, s. 85, er omhandlet
i EØS-komiteens beslutning nr. 50/98 av 29. mai 1998 om endring av
EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og
sertifisering), se denne utgaven av EØS-tillegget til De Europeiske
Fellesskaps Tidende.

(1) TEF nr. L 262 av 27.9.1976, s. 169.

(2) TEF nr. L 198 av 8.8.1996, s. 36.

(3) TEF nr. L 139 av 12.6.1996, s. 17.

(4) TEF nr. L 78 av 28.3.1996, s. 47.

TJUANDE KOMMISJONSDIREKTIV 97/1/EF

av 10. januar 1997

om tilpassing til den tekniske utviklinga av vedlegg II, III, VI og VII til
rådsdirektiv 76/768/EØF om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning

om kosmetiske produkter(*)

(Tekst som er relevant for EØS)
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Det må gjerast tiltak for å sikre helsa og tryggleiken til
forbrukarane, utan å vente på sikre vitskaplege prov på at det
finst ein årsakssamanheng mellom BSE og CJD eller varianten
hans.

Difor er det tilrådeleg å mellombels forby bruken av visse delemne
frå storfe, sauer og geiter i kosmetiske produkt.

Dette direktivet må vurderast på nytt når alle dei førnemnde
punkta er granska, og seinast to år etter at dei tiltaka som er
oppførde i vedlegget, er gjennomførde.

Dei tiltaka som er fastsette i dette direktivet, er i samsvar med
fråsegna frå Utvalet for tilpassing til den tekniske utviklinga av
direktiv om fjerning av tekniske handelshindringar på området
kosmetiske produkt -

VEDTEKE DETTE DIREKTIVET:

Artikkel 1

Direktiv 76/768/EØF vert endra i samsvar med vedlegget.

Artikkel 2

Medlemsstatane skal gjere dei tiltaka som er naudsynte for å
sikre at kosmetiske produkt som inneheld dei stoffa som er
oppførde i vedlegget, ikkje kan marknadsførast frå 30. juni 1997.

Artikkel 3

Seinast to år etter den dagen dette direktivet tek til å gjelde, skal
Kommisjonen eventuelt gjere framlegg om ei endring av direktivet
i lys av utviklinga av den vitskaplege kunnskapen.

Artikkel 4

1. Medlemsstatane skal setje i kraft dei lovene og forskriftene
som er naudsynte for å rette seg etter dette direktivet, innan 30.
juni 1997. Dei skal straks melde frå til Kommisjonen om dette.

Når desse føresegnene vert vedtekne av medlemsstatane, skal dei
ha ei tilvising til dette direktivet, eller det skal visast til direktivet
når dei vert kunngjorde. Medlemsstatane fastset korleis tilvisinga
skal gjerast.

2. Medlemsstatane skal sende Kommisjonen teksta til dei
internrettslege føresegnene som dei vedtek på det området som
dette direktivet omfattar.

Artikkel 5

Dette direktivet tek til å gjelde tredje dagen etter at det er kunngjort
i Tidend for Dei europeiske fellesskapa.

Artikkel 6

Dette direktivet er retta til medlemsstatane.

Utferda i Brussel, 10. januar 1997.

For Kommisjonen

Emma BONINO

Medlem av Kommisjonen

VEDLEGG

I vedlegg II til direktiv 76/768/EØF skal nytt referansenummer 419 lyde:

«419. Vev og væsker fra hjerne, ryggmarg og øyne som stammer fra storfe, sauer og geiter, og bestand-
deler av slike vev og væsker.»


