
DYREKTYWA KOMISJI 2006/81/WE

z dnia 23 października 2006 r.

dostosowująca dyrektywę 95/17/WE w odniesieniu do nieumieszczania jednego lub kilku
składników w wykazie używanym do etykietowania produktów kosmetycznych oraz dyrektywę
2005/78/WE w odniesieniu do działań, jakie mają zostać podjęte w celu zapobiegania emisji
zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki stosowane w pojazdach, w związku

z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Akt Przystąpienia Bułgarii i Rumunii,
w szczególności jego art. 56,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 56 Aktu Przystąpienia w przypadku, gdy
akty, które pozostają w mocy po dniu 1 stycznia
2007 r., wymagają dostosowań w związku
z przystąpieniem, a niezbędne dostosowania nie zostały
przewidziane w Akcie lub jego Załącznikach, Komisja
przyjmuje w tym celu niezbędne akty we wszystkich
przypadkach, w których akt podstawowy został przyjęty
przez Komisję.

(2) Akt Końcowy konferencji, która sporządziła Traktat
o Przystąpieniu, stanowił, że Wysokie Umawiające się
Strony osiągnęły porozumienie polityczne co do szeregu
dostosowań aktów przyjętych przez instytucje, wymaga-
nych w związku z przystąpieniem oraz wzywają Radę
i Komisję do przyjęcia tych dostosowań przed przystą-
pieniem, w razie potrzeby po uzupełnieniu i aktualizacji
celem uwzględnienia zmian w prawie Unii.

(3) W związku z tym należy odpowiednio zmienić dyrek-
tywę Komisji 95/17/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. usta-
nawiającą szczegółowe zasady stosowania dyrektywy
Rady 76/768/EWG w odniesieniu do nieumieszczania
jednego lub kilku składników w wykazie używanym do
etykietowania produktów kosmetycznych (1) oraz dyrek-
tywę Komisji 2005/78/WE z dnia 14 listopada 2005 r.
w sprawie wykonania dyrektywy 2005/55/WE Parla-
mentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawo-
dawstw państw członkowskich odnoszących się do
działań, jakie mają być podjęte w celu zapobiegania
emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki
wysokoprężne stosowane w pojazdach oraz emisji zanie-
czyszczeń gazowych z silników z wymuszonym
zapłonem napędzanych gazem ziemnym lub gazem
płynnym stosowanych w pojazdach oraz zmieniając
załączniki I, II, III, IV i VI do tej dyrektywy (2),

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DYREKTYWĘ:

Artykuł 1

W dyrektywach 95/17/WE i 2005/78/WE wprowadza się
zmiany zgodnie z Załącznikiem.

Artykuł 2

1. Państwa członkowskie przyjmują i publikują przepisy
ustawowe, wykonawcze i administracyjne konieczne do zacho-
wania zgodności z niniejszą dyrektywą nie później niż do dnia
przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej. Państwa
członkowskie niezwłocznie przekazują Komisji tekst tych prze-
pisów wraz z tabelą korelacji między tymi przepisami
a niniejszą dyrektywą.

Państwa członkowskie stosują wspomniane przepisy od dnia
przystąpienia Bułgarii i Rumunii do Unii Europejskiej.

Przepisy przyjęte przez państwa członkowskie zawierają
odesłanie do niniejszej dyrektywy lub odesłanie takie towa-
rzyszy ich urzędowej publikacji. Sposób dokonania takiego
odesłania ustalany jest przez państwa członkowskie.

2. Państwa członkowskie przedstawiają Komisji teksty
najważniejszych przepisów prawa krajowego, które przyjmują
w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywą.

Artykuł 3

Niniejsza dyrektywa wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu
wejścia w życie Traktatu o Przystąpieniu Bułgarii i Rumunii.

Artykuł 4

Niniejsza dyrektywa skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli, dnia 23 października 2006 r.

W imieniu Komisji
Olli REHN

Członek Komisji
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(1) Dz.U. L 140 z 23.6.1995, str. 26.
(2) Dz.U. L 313 z 29.11.2005, str. 1.



ZAŁĄCZNIK

SWOBODNY PRZEPŁYW TOWARÓW

A. POJAZDY SILNIKOWE

32005 L 0078: dyrektywa Komisji 2005/78/WE z dnia 14.11.2005 r. w sprawie wykonania dyrektywy 2005/55/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do działań,
jakie mają zostać podjęte w celu zapobiegania emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przez silniki wysokoprężne
stosowane w pojazdach oraz emisji zanieczyszczeń gazowych z silników z wymuszonym zapłonem napędzanych gazem
ziemnym lub gazem płynnym stosowanych w pojazdach oraz zmieniająca załączniki I, II, III i IV do niej (Dz.U. L 313
z 29.11.2005, str. 1), zmieniona:

— 32006 L 0051: dyrektywą Komisji 2006/51/WE z dnia 6.6.2006 (Dz.U. L 152 z 7.6.2006, str. 11).

W załączniku V sekcja 1 punkt 1 dodaje się następujący tekst:

„34 dla Bułgarii”, „19 dla Rumunii.”

B. KOSMETYKI

31995 L 0017: dyrektywa Komisji 95/17/WE z dnia 19 czerwca 1995 r. ustanawiająca szczegółowe zasady stosowania
dyrektywy Rady 76/768/EWG w odniesieniu do nieumieszczania jednego lub kilku składników w wykazie używanym do
etykietowania produktów kosmetycznych (Dz.U. L 140 z 23.6.1995, str. 26), zmieniona:

— 12003 T: Aktem dotyczącym warunków przystąpienia oraz dostosowań w Traktatach – Przystąpienie Republiki
Czeskiej, Republiki Estońskiej, Republiki Cypryjskiej, Republiki Łotewskiej, Republiki Litewskiej, Republiki Węgierskiej,
Republiki Malty, Rzeczypospolitej Polskiej, Republiki Słowenii i Republiki Słowackiej (Dz.U. L 236 z 23.9.2003,
str. 33).

W Załączniku punkt 2, po wyrażeniu „25 Słowacja” dodaje się następujące wyrażenia:

„26 Bułgaria

27 Rumunia.”.
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