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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/1/EG
av den 6 januari 2003
om anpassning till den tekniska utvecklingen av bilaga II till rådets direktiv 76/768/EEG om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om kosmetiska produkter
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,
med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli
1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kosmetiska produkter (1), senast ändrat genom kommissionens
direktiv 2002/34/EG (2), särskilt artikel 8.2 i detta,
efter samråd med Vetenskapliga kommittén för kosmetiska
produkter och icke-livsmedelsprodukter som är avsedda för
konsumenter, och

(4)

Direktiv 76/768/EEG skall ändras i enlighet härmed.

(5)

I beaktande av de särskilda egenskaperna hos ovan åsyftade riskmaterial är det lämpligt att medlemsstaterna kan
vidta de åtgärder som föreskrivs i föreliggande direktiv
utan att behöva avvakta det sista datum som fastställs i
denna rättsakt.

(6)

De åtgärder som vidtas enligt detta direktiv står i
överensstämmelse med yttrandet från Kommittén för
anpassning till teknisk utveckling om direktiven om
avskaffande av tekniska handelshinder inom sektorn för
kosmetiska produkter.

av följande skäl:
(1)

Referensnummer 419 i bilaga II till direktiv 76/768/EEG,
där förteckningen över de ämnen som ej får finnas i
kosmetiska produkter ingår, är för närvarande anpassat
till kommissionens beslut 97/534/EG av den 30 juli
1997 om förbud mot användande av riskmaterial i fråga
om transmissibel spongiform encefalopati (3). Detta
beslut har upphävts genom kommissionens beslut 2000/
418/EG av den 29 juni 2000 om användning av material
som utgör en risk när det gäller transmissibel spongiform encefalopati och om ändring av beslut 94/474/
EG (4). Med utgångspunkt i det yttrande, som avgivits av
Vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och
icke-livsmedelsprodukter som är avsedda för konsumenter (SCCNFP), bör referensnummer 419 i bilaga II till
direktiv 76/768/EEG anpassas till Europaparlamentets
och rådets förordning (EG) nr 999/2001 av den 22 maj
2001 om fastställande av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (5), senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 270/2002 (6).

(2)

En hänvisning till det specificerade riskmaterial som
anges i bilaga V till förordning (EG) nr 999/2001 skall
införas under referensnummer 419 i bilaga II till direktiv
76/768/EEG.

(3)

Det följer emellertid av artikel 22 i förordning (EG) nr
999/2001 att bestämmelserna i bilaga XI del A till
förordningen i fråga skall tillämpas till dess att ett beslut
fattas enligt vilket artikel 8 i och bilaga V till förordningen i fråga träder i kraft. Följaktligen skall referensnummer 419 i bilaga II till direktiv 76/768/EEG också
gälla bilaga XI del A till förordning (EG) nr 999/2001.
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Bilaga II till direktiv 76/768/EEG ändras i enlighet med bilagan
till detta direktiv.

Artikel 2
1. Medlemsstaterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för
att säkerställa att inga kosmetiska produkter som ej uppfyller
detta direktiv släpps ut på marknaden senare än 15 april 2003
av producenter inom gemenskapen eller av importörer som är
etablerade inom gemenskapen.
2. Medlemsstaterna skall vidta alla erforderliga åtgärder för
att säkerställa att inga av de produkter som åsyftas under punkt
1 säljs till slutkonsumenten eller ställs till dennes förfogande
senare än 15 april 2003.

Artikel 3
Medlemsstaterna skall låta de lagar, författningar och administrativa bestämmelser som erfordras för att uppfylla detta direktiv
träda i kraft senast 15 april 2003. De skall snarast underrätta
kommissionen därom.
När medlemsstaterna antar dessa bestämmelser skall de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan
hänvisning när de offentliggörs officiellt. Medlemsstaterna skall
avgöra hur en sådan hänvisning skall utformas.
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Artikel 4
Detta direktiv träder i kraft tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
Artikel 5
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 6 januari 2003.
På kommissionens vägnar
Erkki LIIKANEN

Ledamot av kommissionen

BILAGA
I referensnummer 419 i bilaga II till rådets direktiv 76/768/EEG
skall meningarna
”a) kraniet inbegripet hjärnsubstans och ögon, tonsiller och ryggrad av
— nötkreatur som är äldre än 12 månader,
— får- och getdjur som är äldre än 12 månader eller hos vilka en av de permanenta framtänderna har trängt
fram genom tandköttet,
b) mjältar av får- och getdjur, samt ingredienser som utvunnits ur sådana produkter.”ersättas av meningarna:
”Från det datum till vilket hänvisas i artikel 22.1 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 999/2001 (*)
det specificerade riskmaterial som anges i bilaga V till förordningen i fråga samt ingredienser som utvunnits ur
sådant material.
Till detta datum det specificerade riskmaterial som anges i bilaga XI del A till förordning (EG) nr 999/2001 samt
ingredienser som utvunnits ur sådant material.
(*) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1.”

