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KOMISIJAS DIREKTĪVA 2004/94/EK
(2004. gada 15. septembris),
ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK attiecībā uz tās IX pielikumu
(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,
ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu
76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā
uz kosmētikas līdzekļiem (1) un jo īpaši tās 4.a panta 1. punkta
otro daļu,
apspriežoties ar Zinātnisko komiteju gala patērētājiem paredzēto
kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos (SCCNFP),
tā kā:
(1)

Jāizveido Direktīvas 76/768/EEK IX pielikums, lai uzskaitītu alternatīvās metodes dzīvnieku izmantošanai eksperimentos, kuras ir apstiprinājis Eiropas Alternatīvo metožu
validēšanas centrs (ECVAM) un kuras nav uzskaitītas V
pielikumā Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvai
67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (2).

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Direktīvas 76/768/EEK IX pielikumā iekļauj šīs direktīvas pielikuma tekstu.
2. pants
1.
Dalībvalstīm ne vēlāk kā līdz 2004. gada 21. septembrim
jāpieņem normatīvie un administratīvie likumdošanas akti, kas
nepieciešami, lai izpildītu šīs direktīvas prasības. Dalībvalstis
nekavējoties paziņo Komisijai šo aktu tekstu un iesniedz minēto
aktu un šīs direktīvas atbilstības tabulu.
2.
Pieņemot minētos tiesību aktus, dalībvalstis tajos ietver
atsauci uz šo direktīvu vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālajai
publikācijai. Dalībvalstis nosaka šādas atsauces veidu.
3.
Dalībvalstis paziņo Komisijai savā valstī pieņemto tiesību
aktu galvenos noteikumus jomā, uz kuru attiecas šī direktīva.
3. pants

Tā kā eksperimentus ar dzīvniekiem nevar pilnībā aizstāt
ar alternatīvām metodēm, IX pielikumā ir jāmin, vai alternatīvā metode aizstāj eksperimentus ar dzīvniekiem
pilnībā vai daļēji.

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

(3)

Tāpēc attiecīgi jāgroza Direktīva 76/768/EEK.

Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

(4)

Šobrīd ECVAM nav apstiprinājis citas alternatīvās
metodes kā vien tās, kas uzskaitītas Padomes Direktīvas
67/548/EEK V pielikumā.

Briselē, 2004. gada 15. septembrī

(2)

(5)

Šajā direktīvā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Pastāvīgās kosmētikas produktu komitejas atzinumu,

(1) OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2004/88/EK (OV L 287, 8.9.2004.,
5. lpp.).
(2) OV 196, 16.8.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Direktīvu 2004/73/EK (OV L 152, 30.4.2004., 1. lpp.).

4. pants

Komisijas vārdā —
Komisijas loceklis
Olli REHN

17.9.2004.

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 294/29

PIELIKUMS
Direktīvas 76/768/EEK IX pielikumā iekļauj šādu tekstu:
“IX PIELIKUMS
DZĪVNIEKU EKSPERIMENTU APSTIPRINĀTO ALTERNATĪVO METOŽU SARAKSTS
Šajā pielikumā ir uzskaitītas Eiropas Alternatīvo metožu validēšanas centra (ECVAM) apstiprinātās alternatīvās metodes,
kas atbilst šīs direktīvas prasībām un nav uzskaitītas V pielikumā 1967. gada 27. jūnija Padomes Direktīvai 67/548/EEK
par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu. Tā kā
eksperimentus ar dzīvniekiem nevar pilnībā aizstāt ar alternatīvām metodēm, IX pielikumā ir jāmin, vai alternatīvā metode
aizstāj eksperimentus ar dzīvniekiem pilnībā vai daļēji.
Atsauces Nr.

Apstiprinātās alternatīvās metodes

Aizstāšanas veids – pilnībā vai daļēji

A

B

C”

