
DYREKTYWA KOMISJI 2006/78/WE

z dnia 29 września 2006 r.

zmieniająca dyrektywę Rady 76/768/EWG dotyczącą produktów kosmetycznych w celu
dostosowania jej załącznika II do postępu technicznego

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 76/768/EWG z dnia 27 lipca
1976 r. w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkow-
skich dotyczących produktów kosmetycznych (1),
w szczególności jej art. 8 ust. 2,

po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. Produktów Kosme-
tycznych i Produktów Nieżywnościowych Przeznaczonych dla
Konsumentów,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Wprowadzanie do łańcucha produkcji produktów tech-
nicznych, takich jak produkty kosmetyczne, produktów
ubocznych pochodzenia zwierzęcego sklasyfikowanych
jako surowiec kategorii 1 bądź surowiec kategorii 2
zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1774/2002 Parla-
mentu Europejskiego i Rady z dnia 3 października
2002 r. ustanawiającym przepisy sanitarne dotyczące
produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (2) jest zabro-
nione. Nałożone tym samym na produkty kosmetyczne
produkowane we Wspólnocie ograniczenie źródeł
pochodzenia obejmuje również produkty przywożone.

(2) Jako że określony materiał niebezpieczny zdefiniowany
w załączniku V do rozporządzenia (WE) nr 999/2001
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r.
ustanawiającego zasady dotyczące zapobiegania, kontroli
i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefa-
lopatii (3) należy do surowców sklasyfikowanych
w kategorii 1 przewidzianej w rozporządzeniu (WE) nr
1774/2002, odniesienie do tegoż załącznika we wpisie
nr 419 załącznika II do dyrektywy 76/768/EWG nie jest
już dłużej konieczne.

(3) Zgodnie z art. 22 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr
999/2001 przepisy zawarte w części A załącznika XI
do tegoż rozporządzenia mają zastosowanie do dnia
przyjęcia decyzji zgodnie z art. 5 ust. 2 lub 4 tegoż
rozporządzenia, od kiedy będą miały zastosowanie prze-
pisy art. 8 tegoż rozporządzenia i jego załącznika V.

(4) Należy zatem odpowiednio zmienić dyrektywę
76/768/EWG.

(5) Środki przewidziane w niniejszej dyrektywie są zgodne
z opinią Stałego Komitetu ds. Produktów Kosmetycz-
nych,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

Wpis nr 419 w załączniku II do dyrektywy 76/768/EWG otrzy-
muje następujące brzmienie:

„419. Surowce kategorii 1 oraz surowce kategorii 2 zdefinio-
wane, odpowiednio, w art. 4 i w art. 5 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1774/2002 (*)
oraz ich pochodne składniki.

___________
(*) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1.”.

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie wprowadzają w życie przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne niezbędne do wyko-
nania niniejszej dyrektywy najpóźniej do dnia 30 marca 2007 r.
Następnie niezwłocznie przekazują Komisji teksty tych prze-
pisów wraz z tabelą korelacji między tymi przepisami
a niniejszą dyrektywą.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towa-
rzyszy ich urzędowej publikacji. Metody dokonywania takiego
odesłania określane są przez państwa członkowskie.
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(1) Dz.U. L 262 z 27.9.1976, str. 169. Dyrektywa ostatnio zmieniona
dyrektywą Komisji 2006/65/WE (Dz.U. L 198 z 20.7.2006, str. 11).

(2) Dz.U. L 273 z 10.10.2002, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 208/2006 (Dz.U. L 36
z 8.2.2006, str. 25).

(3) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmie-
nione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1041/2006 (Dz.U. L 187
z 8.7.2006, str. 10).



2. Państwa członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego, które przy-
jmują w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie trzeciego dnia po jej opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii
Europejskiej.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 29 września 2006 r.

W imieniu Komisji
Günter VERHEUGEN

Wiceprzewodniczący
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