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KOMMISSIONENS DIREKTIV 2006/78/EG
av den 29 september 2006
om ändring av rådets direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att anpassa bilaga II till
den tekniska utvecklingen
(Text av betydelse för EES)
EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT
DETTA DIREKTIV

(3)

Enligt artikel 22.1 i förordning (EG) nr 999/2001 skall
bestämmelserna i del A i bilaga XI till den förordningen
tillämpas till den dag ett beslut antas i enlighet med
artikel 5.2 eller 5.4 i den förordningen; från och med
den dagen skall artikel 8 i den förordningen samt bilaga
V tillämpas.

(4)

Direktiv 76/768/EEG bör därför ändras i enlighet med
detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i detta direktiv är förenliga
med yttrandet från ständiga kommittén för kosmetiska
produkter.

med beaktande av fördraget om upprättandet av Europeiska
gemenskapen,

med beaktande av rådets direktiv 76/768/EEG av den 27 juli
1976 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
kosmetiska produkter (1), särskilt artikel 8.2,

efter samråd med vetenskapliga kommittén för kosmetiska produkter och icke-livsmedelsprodukter avsedda för konsumenter,
och

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

av följande skäl:

(1)

(2)

Animaliska biprodukter som är kategori 1- eller kategori
2-material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om
hälsobestämmelser för animaliska biprodukter som inte
är avsedda att användas som livsmedel (2) får inte komma
in i produktionskedjan för en teknisk produkt, t.ex. en
kosmetisk produkt. De restriktioner avseende utgångsmaterial som således gäller kosmetiska produkter tillverkade
inom gemenskapen bör utvidgas till att också omfatta
importerade produkter.

Eftersom det specificerade riskmaterial som definieras i
bilaga V till Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 999/2001 av den 22 maj 2001 om fastställande
av bestämmelser för förebyggande, kontroll och utrotning av vissa typer av transmissibel spongiform encefalopati (3) är kategori 1-material enligt förordning (EG) nr
1774/2002, är hänvisningen till den bilagan i post nr
419 i bilaga II till direktiv 76/768/EEG inte längre nödvändig.

(1) EGT L 262, 27.9.1976, s. 169. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens direktiv 2006/65/EG (EUT L 198, 20.7.2006, s. 11).
(2) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 208/2006 (EUT L 36, 8.2.2006,
s. 25).
(3) EGT L 147, 31.5.2001, s. 1. Förordningen senast ändrad genom
kommissionens förordning (EG) nr 1041/2006 (EUT L 187,
8.7.2006, s. 10).

Artikel 1
I bilaga II till direktiv 76/768/EG skall post nr 419 ersättas med
följande:
”419. Kategori 1- och kategori 2-material enligt definitionen i
artikel 4 respektive 5 i Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1774/2002 (*) och ingredienser som
utvunnits därav.
___________
(*) EGT L 273, 10.10.2002, s. 1.”

Artikel 2
1.
Medlemsstaterna skall sätta i kraft de lagar och andra
författningar som är nödvändiga för att följa detta direktiv senast den 30 mars 2007. De skall genast överlämna texterna till
dessa bestämmelser till kommissionen tillsammans med en jämförelsetabell för dessa bestämmelser och bestämmelserna i detta
direktiv.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de innehålla
en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje medlemsstat själv utfärda.
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2.
Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell
lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.
Artikel 3
Detta direktiv träder i kraft den tredje dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella
tidning.
Artikel 4
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den 29 september 2006.
På kommissionens vägnar
Günter VERHEUGEN

Vice ordförande
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