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RICHTLIJN 2006/78/EG VAN DE COMMISSIE
van 29 september 2006
tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op
de aanpassing van bijlage II aan de technische vooruitgang
(Voor de EER relevante tekst)
DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

(3)

Overeenkomstig artikel 22, lid 1, van Verordening (EG)
nr. 999/2001 zijn de bepalingen van deel A van bijlage
XI bij die verordening van toepassing tot de datum van
vaststelling van een besluit overeenkomstig artikel 5,
lid 2 of lid 4, van die verordening, waarna artikel 8
van en bijlage V bij die verordening in werking treden.

(4)

Richtlijn 76/768/EEG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(5)

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

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 8, lid 2,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Dierlijke bijproducten die vallen onder categorie 1- of
categorie 2-materiaal zoals gedefinieerd in Verordening
(EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de
Raad van 3 oktober 2002 tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten (2) mogen niet worden
gebruikt in de productieketen van technische producten
zoals cosmetische producten. Deze beperking inzake
grondstoffen die geldt voor in de Gemeenschap geproduceerde cosmetische producten moet worden uitgebreid
tot ingevoerde producten.

Aangezien gespecificeerd risicomateriaal zoals gedefinieerd in bijlage V bij Verordening (EG) nr. 999/2001
van het Europees Parlement en de Raad van 22 mei
2001 houdende vaststelling van voorschriften inzake preventie, bestrĳding en uitroeiing van bepaalde overdraagbare spongiforme encefalopathieën (3) deel uitmaakt van
categorie 1-materiaal zoals gedefinieerd in Verordening
(EG) nr. 1774/2002, is de verwijzing naar die bijlage in
nummer 419 van bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG niet
langer noodzakelijk.

(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/65/EG van de Commissie (PB L 198 van 20.7.2006,
blz. 11).
(2) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd
bij Verordening (EG) nr. 208/2006 van de Commissie (PB L 36 van
8.2.2006, blz. 25).
(3) PB L 147 van 31.5.2001, blz. 1. Verordening laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 1041/2006 van de Commissie (PB L 187 van
8.7.2006, blz. 10).

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
In bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG wordt nummer 419 vervangen door:
„419. Categorie 1-materiaal en categorie 2-materiaal zoals gedefinieerd in artikel 4, respectievelijk artikel 5 van Verordening (EG) nr. 1774/2002 van het Europees Parlement en de Raad (*), en daarvan afgeleide ingrediënten.
___________
(*) PB L 273 van 10.10.2002, blz. 1.”.

Artikel 2
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 30 maart
2007 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie
de tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel
ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze
richtlijn.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
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2.
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 treedt in werking op de dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Unie.
Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 29 september 2006.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter
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