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KOMISIJOS DIREKTYVA 2006/78/EB
2006 m. rugsėjo 29 d.
iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II
priedą su technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)
EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 99/2001 22 straipsnio 1 dalį
to reglamento XI priedo A dalies nuostatos taikomos iki
sprendimo priėmimo pagal 5 straipsnio 2 ir 4 dalis
dienos, po kurios pradedamas taikyti to reglamento 8
straipsnis ir V priedas.

(4)

Todėl Direktyva 76/768/EEB turėtų būti atitinkamai iš
dalies keičiama.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą
76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne
maisto produktų moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

Gyvūninės kilmės šalutiniams produktams, priklausantiems pagal 2002 m. spalio 3 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1774/2002, nustatantį sveikatos taisykles gyvūninės kilmės šalutiniams produktams,
neskirtiems vartoti žmonėms (2), 1 kategorijos medžiagoms arba 2 kategorijos medžiagoms, draudžiama patekti
į techninio produkto, pvz., kosmetikos gaminio, gamybos
grandinę. Tiekėjų pasirinkimo apribojimus, taikomus
Bendrijoje gaminamiems kosmetikos gaminiams, reikėtų
išplėsti importuojamiems produktams.

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
Direktyvos 76/768/EEB II priedo 419 įrašas pakeičiamas taip:

„419. 1 kategorijos medžiagos ir 2 kategorijos medžiagos,
atitinkamai apibrėžtos Europos Parlamento ir Tarybos
reglamento (EB) Nr. 1774/2002 (*) 4 ir 5 straipsniuose,
bei jų ingredientai.
___________
(*) OL L 273, 2002 10 10, p. 1.“.

(2)

Kadangi 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir
Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam
tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (3), V priede
apibrėžtos nurodytos pavojingos medžiagos yra priskirtos
1 kategorijos medžiagoms, nustatytoms Reglamente (EB)
Nr. 1774/2002, Direktyvos 76/768/EEB II priedo 419
įraše nebereikia daryti nuorodos į tą priedą.

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos direktyva 2006/65/EB (OL L 198, 2006 7 20,
p. 11).
(2) OL L 273, 2002 10 10, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 208/2006 (OL L 36,
2006 2 8, p. 25).
(3) OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1041/2006 (OL L 187,
2006 7 8, p. 10).

2 straipsnis
1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus,
kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2007 m. kovo 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų
nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos
lentelę.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
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2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų
pagrindinių nuostatų tekstus.
3 straipsnis
Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.
4 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2006 m. rugsėjo 29 d.
Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas
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