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RICHTLIJN 2004/94/EG VAN DE COMMISSIE
van 15 september 2004
tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad wat betreft bijlage IX
(Voor de EER relevante tekst)

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake cosmetische producten (1) en met name op artikel 4 bis, lid 1, tweede alinea,
Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten,
Overwegende hetgeen volgt:

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
De tekst in de bijlage bij deze richtlijn wordt ingevoegd als
bijlage IX bij Richtlijn 76/768/EEG.
Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 21 september
2004 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie die
bepalingen onverwijld mee, alsmede een transponeringstabel ter
weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

De inhoud van bijlage IX bij Richtlijn 76/768/EEG moet
worden vastgesteld teneinde een lijst op te stellen van de
alternatieve methoden ter vervanging van dierproeven die
door het Europees Centrum voor de validatie van alternatieve methoden (CEVMA) van het Gemeenschappelijk
Centrum voor onderzoek zijn gevalideerd en die niet zijn
vermeld in bijlage V bij Richtlijn 67/548/EEG van de
Raad van 27 juni 1967, betreffende de aanpassing van
de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de
indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
stoffen (2).

2.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in
die bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan
naar deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing
worden vastgesteld door de lidstaten.

(2)

Aangezien een alternatieve methode een dierproef soms
niet volledig vervangt, moet in bijlage IX worden vermeld
of de alternatieve methode de dierproeven volledig of
gedeeltelijk vervangt.

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

(3)

Richtlijn 76/768/EEG moet dienovereenkomstig worden
gewijzigd.

Artikel 4

(1)

(4)

Het CEVMA heeft momenteel geen alternatieve methoden
gevalideerd die niet zijn vermeld in bijlage V bij Richtlijn
67/548/EEG.

(5)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor cosmetische producten,

(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2004/88/EG van de Commissie (PB L 287 van 8.9.2004,
blz. 5).
(2) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2004/73/EG (PB L 152 van 30.4.2004, blz. 1).

3.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 3

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 15 september 2004.
Voor de Commissie
Olli REHN

Lid van de Commissie
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BIJLAGE
De volgende tekst wordt ingevoegd als bijlage IX bij Richtlijn 76/768/EEG:
„BIJLAGE IX
LIJST VAN GEVALIDEERDE ALTERNATIEVE METHODEN TER VERVANGING VAN DIERPROEVEN
Deze bijlage bevat de lijst van de alternatieve methoden die door het Europees Centrum voor de validatie van alternatieve
methoden (CEVMA) van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek zijn gevalideerd, beschikbaar zijn om aan de
eisen van deze richtlijn te voldoen en niet zijn vermeld in bijlage V bij Richtlijn 67/548/EEG betreffende de aanpassing
van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
stoffen. Aangezien een alternatieve methode een dierproef soms niet volledig vervangt, moet in onderhavige bijlage
worden vermeld of de alternatieve methode de dierproeven volledig of gedeeltelijk vervangt.
Referentienummer

Gevalideerde alternatieve methode

Soort vervanging: volledig of gedeeltelijk

A

B

C”

