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Ο∆ΗΓΙΑ 2003/1/ΕΚ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 6ης Ιανουαρίου 2003
για την προσαρµογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήµατος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα
(Κείµενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

µός 419 του παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ
πρέπει επίσης να παραπέµπει στο παράρτηµα ΧΙ µέρος Α του
κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ,

Έχοντας υπόψη:
τη συνθήκη για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας,
την οδηγία 76/768/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 27ης Ιουλίου
1976, περί προσεγγίσεως των νοµοθεσιών των κρατών µελών των
αναφεροµένων στα καλλυντικά προϊόντα (1), όπως τροποποιήθηκε
τελευταία από την οδηγία 2002/34/ΕΚ της Επιτροπής (2), και ιδίως
το άρθρο 8 παράγραφος 2,
τη γνώµη της επιστηµονικής επιτροπής καλλυντικών προϊόντων και
µη εδώδιµων προϊόντων που προορίζονται για τους καταναλωτές,
Εκτιµώντας τα ακόλουθα:
Ο αύξων αριθµός 419 του παραρτήµατος II της οδηγίας
76/768/ΕΟΚ που περιλαµβάνει τον κατάλογο των ουσιών οι
οποίες δεν επιτρέπεται να περιέχονται στα καλλυντικά
προϊόντα είναι σήµερα ευθυγραµµισµένος µε την απόφαση
97/534/ΕΚ της Επιτροπής, της 30ής Ιουλίου 1997, σχετικά
µε την απαγόρευση της χρήσης υλικών που παρουσιάζουν
κίνδυνο από άποψη µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (3). Η απόφαση αυτή καταργήθηκε από την απόφαση
2000/418/ΕΚ της Επιτροπής, της 29ης Ιουνίου 2000, για
τη ρύθµιση της χρήσης υλικών που παρουσιάζουν κινδύνους
σχετικά µε τις µεταδοτικές σπογγώδεις εγκεφαλοπάθειες και
για τροποποίηση της απόφασης 94/474/ΕΚ (4). Λαµβανοµένης υπόψη της γνώµης της επιστηµονικής επιτροπής
καλλυντικών προϊόντων και µη εδώδιµων προϊόντων που
προορίζονται για τους καταναλωτές (ΕΕΚΠΜΕΠ), κρίνεται
σκόπιµο να ευθυγραµµιστεί ο αύξων αριθµός 419 του
παραρτήµατος ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ µε τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συµβουλίου, της 22ας Μαΐου 2001, για τη θέσπιση
κανόνων πρόληψης, καταπολέµησης και εξάλειψης ορισµένων µεταδοτικών σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών (5), όπως
τροποποιήθηκε τελευταία από τον κανονισµό (ΕΚ) αριθ.
270/2002 της Επιτροπής (6).

(1)

(2)

Μια αναφορά στα ειδικά υλικά κινδύνου, που ορίζονται στο
παράρτηµα V του κανονισµού (EΚ) αριθ. 999/2001, πρέπει
να ενταχθεί στον αύξοντα αριθµό 419 του παραρτήµατος ΙΙ
της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ.

(3)

Ωστόσο, από το άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισµού
(ΕΚ) αριθ. 999/2001 προκύπτει ότι οι διατάξεις του παραρτήµατος ΧΙ µέρος Α του εν λόγω κανονισµού ισχύουν µέχρι
την ηµεροµηνία έκδοσης µιας απόφασης, έπειτα από την
οποία αρχίζουν να εφαρµόζονται το άρθρο 8 και το παράρτηµα V του εν λόγω κανονισµού. Εποµένως, ο αύξων αριθ-
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262 της 27.9.1976, σ. 169.
102 της 18.4.2002, σ. 19.
216 της 8.8.1997, σ. 95.
158 της 30.6.2000, σ. 76.
147 της 31.5.2001, σ. 1.
45 της 15.2.2002, σ. 4.

(4)

Η οδηγία 76/768/ΕΟΚ πρέπει να τροποποιηθεί αναλόγως.

(5)

Λαµβανοµένης υπόψη της ιδιαίτερης φύσης των προαναφερόµενων υλικών κινδύνου, είναι σκόπιµο τα κράτη µέλη να
δύνανται να θεσπίζουν τα µέτρα που προβλέπονται στην
παρούσα οδηγία, χωρίς να πρέπει να περιµένουν τη λήξη της
µέγιστης προθεσµίας που καθορίζεται στην πράξη αυτή.

(6)

Τα µέτρα που προβλέπονται στην παρούσα οδηγία είναι
σύµφωνα µε τη γνώµη της επιτροπής για την προσαρµογή
στην τεχνική πρόοδο των οδηγιών που αποβλέπουν στην
εξάλειψη των τεχνικών εµποδίων στις συναλλαγές στον
τοµέα των καλλυντικών προϊόντων,

ΕΞΕ∆ΩΣΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ Ο∆ΗΓΙΑ:

Άρθρο 1
Το παράρτηµα ΙΙ της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ τροποποιείται σύµφωνα
µε το παράρτηµα της παρούσας οδηγίας.

Άρθρο 2
1. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να
διασφαλίσουν ότι, το αργότερο 15 Aπριλίου 2003, δεν διατίθενται
στην αγορά καλλυντικά προϊόντα τα οποία δεν συνάδουν µε την
παρούσα οδηγία ούτε από τους κοινοτικούς παραγωγούς ούτε από
τους εισαγωγείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Κοινότητα.
2. Τα κράτη µέλη λαµβάνουν όλα τα αναγκαία µέτρα ώστε να
διασφαλίσουν ότι τα προϊόντα για τα οποία γίνεται λόγος στην
παράγραφο 1 δεν πωλούνται ούτε διατίθενται στον τελικό καταναλωτή το αργότερο 15 Aπριλίου 2003.

Άρθρο 3
Τα κράτη µέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νοµοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συµµορφωθούν προς την
παρούσα οδηγία το αργότερο 15 Aπριλίου 2003. Ενηµερώνουν
αµέσως την Επιτροπή σχετικά.
Οι διατάξεις που θεσπίζουν τα κράτη µέλη για το σκοπό αυτό περιλαµβάνουν παραποµπή στην παρούσα οδηγία ή συνοδεύονται από
σχετική παραποµπή κατά την επίσηµη δηµοσίευσή τους. Ο τρόπος
παραποµπής καθορίζεται από τα κράτη µέλη.
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Άρθρο 4
Η παρούσα οδηγία αρχίζει να ισχύει την τρίτη ηµέρα από τη δηµοσίευσή της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.
Άρθρο 5
Η παρούσα οδηγία απευθύνεται στα κράτη µέλη.
Βρυξέλλες, 6 Ιανουαρίου 2003.
Για την Επιτροπή
Erkki LIIKANEN

Μέλος της Επιτροπής

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Στον αύξοντα αριθµό 419 του παραρτήµατος II της οδηγίας 76/768/ΕΟΚ, οι φράσεις:
«α) το κρανίο, συµπεριλαµβανοµένου του εγκεφάλου και των οφθαλµών, οι αµυγδαλές και ο νωτιαίος µυελός:
— βοοειδών ηλικίας άνω των δώδκα µηνών,
— αιγοπροβάτων ηλικίας άνω των δώδεκα µηνών ή των οποίων έχει προβάλει ένας µόνιµος κοπτήρας·
β) η σπλήνα αιγοπροβάτων και τα συστατικά που λαµβάνονται από αυτή.»
αντικαθίστανται από τις φράσεις:
«Από την ηµεροµηνία που ορίζεται στο άρθρο 22 παράγραφος 1 του κανονισµού (ΕΚ) αριθ. 999/2001 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου (*), τα ειδικά υλικά κινδύνου που ορίζονται στο παράρτηµα V του εν λόγω κανονισµού,
και τα συστατικά που λαµβάνονται από αυτά.
Μέχρι την ηµεροµηνία αυτή, τα ειδικά υλικά κινδύνου που ορίζονται στο παράρτηµα XI µέρος A του κανονισµού (ΕΚ) αριθ.
999/2001, και τα συστατικά που λαµβάνονται από αυτά.
(*) ΕΕ L 147 της 31.5.2001, σ. 1.»

