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SMĚRNICE KOMISE 2006/78/ES
ze dne 29. září 2006,
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem
přizpůsobení přílohy II uvedené směrnice technickému pokroku
(Text s významem pro EHP)
KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

(3)

V souladu s čl. 22 odst. 1 nařízení (ES) č. 999/2001 se
ustanovení části A přílohy XI uvedeného nařízení uplatňují až do přijetí rozhodnutí v souladu s čl. 5 odst. 2
nebo článkem 4, po přijetí kterého se článek 8 uvedeného nařízení a jeho příloha V stanou platnými.

(4)

Směrnice 76/768/EHS by proto měla být odpovídajícím
způsobem změněna.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se
stanoviskem Stálého výboru pro kosmetické prostředky,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 76/768/EHS ze dne 27. července
1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících
se kosmetických prostředků (1), a zejména na čl. 8 odst. 2
uvedené směrnice,

po konzultaci s Vědeckým výborem pro kosmetické prostředky
a nepotravinářské výrobky určené spotřebitelům,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vstup vedlejších produktů živočišného původu, které
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1774/2002 ze dne 3. října 2002 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu, které
nejsou určeny pro lidskou spotřebu (2), patří pod materiál
kategorie 1 nebo 2, do výrobního řetězce pro účely technických výrobků, jako například kosmetického výrobku,
je zakázaný. Dodavatelská omezení tímto uložená na
kosmetické výrobky v rámci Společenství by se měla
vztahovat rovněž na dovážené výrobky.

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1
V příloze II směrnice 76/768/EHS se záznam pod číslem
odkazu 419 nahrazuje tímto:

„419. Materiál kategorie 1 a 2 uvedený v článcích 4 a 5
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1774/2002 (*) a z něho získané přísady.
___________
(*) Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.“

Vzhledem k tomu, že specifický rizikový materiál
uvedený v příloze V nařízení Evropského parlamentu
a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001
o stanovení pravidel pro prevenci, tlumení a eradikaci
některých přenosných spongiformních encefalopatií (3)
je zahrnutý pod materiál kategorie 1 uvedený
v nařízení (ES) č. 1774/2002, odkaz na tuto přílohu
v záznamu pod číslem odkazu 419 přílohy II směrnice
76/768/EHS již není potřebný.

1.
Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy
nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do
30. března 2007. Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených
předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními uvedených
předpisů a ustanoveními této směrnice.

(1) Úř. věst. L 262, 27.9.1976, s. 169. Směrnice naposledy pozměněná
směrnicí Komise 2006/65/ES (Úř. věst. L 198, 20.7.2006, s. 11).
(2) Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 208/2006 (Úř. věst. L 36, 8.2.2006, s. 25).
(3) Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné
nařízením Komise (ES) č. 1041/2006 (Úř. věst. L 187, 8.7.2006,
s. 10).

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na
tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich
úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

(2)

Článek 2
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2.
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou
v oblasti působnosti této směrnice.
Článek 3
Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.
Článek 4
Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. září 2006.
Za Komisi
Günter VERHEUGEN

místopředseda

