
A BIZOTTSÁG 2006/81/EK IRÁNYELVE

(2006. október 23.)

Bulgária és Románia csatlakozása következtében a kozmetikai termékek címkézésénél használt
listán szereplő egy vagy több összetevő mellőzésére vonatkozó 95/17/EK irányelv és a járművek
hajtására használt motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-

kibocsátása elleni intézkedésekre vonatkozó 2005/78/EK irányelv kiigazításáról

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási szerződésére és
különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel Bulgária és Románia csatlakozási okmányára és külö-
nösen annak 56. cikkére,

mivel:

(1) A csatlakozási okmány 56. cikke értelmében, ameny-
nyiben a 2007. január 1. után hatályban lévő jogi aktu-
sokat a csatlakozás miatt ki kell igazítani, és a szükséges
kiigazításokról a csatlakozási okmány vagy ennek mellék-
letei nem rendelkeznek, a szükséges kiigazításokat a
Bizottság fogadja el minden olyan esetben, amelyben a
Bizottság fogadta el az eredeti jogi aktust.

(2) A csatlakozási szerződést elfogadó konferencia záróok-
mánya jelezte, hogy a Magas Szerződő Felek politikai
megegyezésre jutottak egy sor, az intézmények által elfo-
gadott jogi aktusoknak a csatlakozás miatt szükségessé
váló kiigazítását illetően, és felkérik a Tanácsot és a
Bizottságot, hogy e kiigazításokat a csatlakozást megelő-
zően fogadják el az uniós jog fejlődésének figyelembevé-
telével kiegészítve és naprakésszé téve azokat.

(3) A 76/768/EGK tanácsi irányelv alkalmazásához szük-
séges, a kozmetikai termékek címkézésénél használt listán
szereplő egy vagy több összetevő mellőzésére vonatkozó
részletes szabályok meghatározásáról szóló, 1995. június
19-i 95/17/EK bizottsági irányelvet (1), valamint a
járművek hajtására használt sűrítéses gyújtású motorok
gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőré-
szecske-kibocsátása, valamint a járművek hajtására hasz-
nált, földgáz- vagy PB-gázüzemű külső gyújtású motorok
gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni
intézkedésekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelí-
téséről szóló 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv alkalmazásáról és annak I., II., III., IV. és VI.
mellékletének módosításáról szóló, 2005. november
14-i 2005/78/EK bizottsági irányelvet (2) ezért ennek
megfelelően módosítani kell,

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

1. cikk

A 95/17/EK és 2005/78/EK irányelvek a mellékletnek megfe-
lelően módosulnak.

2. cikk

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rende-
leti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek
ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb Bulgária és
Románia csatlakozásának napjáig megfeleljenek. E rendelkezések
szövegét, valamint az azok és ezen irányelv közötti megfelelést
bemutató táblázatot haladéktalanul közlik a Bizottsággal.

Ezeket a rendelkezéseket Bulgária és Románia Európai Unióhoz
történő csatlakozásának napjától kell alkalmazni.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket a rendelkezéseket,
azokban hivatkozni kell erre az irányelvre, vagy azokhoz hiva-
talos kihirdetésük alkalmával ilyen hivatkozást kell fűzni. A
hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak
azokat a főbb rendelkezéseit, amelyeket az ezen irányelv által
szabályozott területen fogadnak el.

3. cikk

Ez az irányelv Bulgária és Románia csatlakozási szerződésének
hatálybalépése esetén és napján lép hatályba.

4. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

Kelt Brüsszelben, 2006. október 23-án.

a Bizottság részéről
Olli REHN

a Bizottság tagja
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MELLÉKLET

AZ ÁRUK SZABAD MOZGÁSA

A. GÉPJÁRMŰVEK

32005 L 0078: A Bizottság 2005. november 14-i 2005/78/EK irányelve a járművek hajtására használt sűrítéses gyújtású
motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag- és légszennyezőrészecske-kibocsátása, valamint a járművek hajtására hasz-
nált, földgáz- vagy PB-gázüzemű külső gyújtású motorok gáz-halmazállapotú szennyezőanyag-kibocsátása elleni intézke-
désekre vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 2005/55/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alkal-
mazásáról és annak I., II., III., IV. és VI. mellékletének módosításáról (HL L 313., 2005.11.29., 1. o.), az alábbi módo-
sítással:

— 32006 L 0051: A Bizottság 2006. június 6-i 2006/51/EK irányelve (HL L 152., 2006.6.7., 11. o.).

Az V. melléklet 1. pontjának 1. szakasza a következőkkel egészül ki:

„34 Bulgária esetében”, „19 Románia esetében”

B. KOZMETIKUMOK

31995 L 0017: A Bizottság 1995. június 19-i 95/17/EK irányelve a 76/768/EGK tanácsi irányelve alkalmazásához
szükséges, a kozmetikai termékek címkézésénél használt listán szereplő egy vagy több összetevő mellőzésére vonatkozó
részletes szabályok meghatározásáról (HL L 140., 1995.6.23., 26. o.), az alábbi módosítással:

— 12003 T: A Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a
Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány (HL
L 236., 2003.9.23., 33. o.).

A melléklet 2. pontja a „25 Szlovákia” szót követően az alábbiakkal egészül ki:

„26 Bulgária

27 Románia.”.
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