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SMERNICA KOMISIE 2005/9/ES
z 28. januára 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch, na účely
prispôsobenia jej prílohy VII technickému pokroku
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva,
so zreteľom na smernicu Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976
o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich
sa kozmetických výrobkov (1), a najmä na jej článok 8 ods. 2,
po porade s Vedeckým výborom pre kozmetické výrobky
a nepotravinárske výrobky určené spotrebiteľom,
keďže:
(1)

(2)

Časť 1 prílohy VII k smernici 76/768/EHS ustanovuje
zoznam ultrafialových filtrov, ktoré môžu kozmetické
výrobky obsahovať.
Vedecký výbor pre kozmetické výrobky a nepotravinárske
výrobky určené spotrebiteľom je toho názoru, že používanie hexylesteru kyseliny 2-[4-(dietylamino)-2-hydroxybenzoyl] benzoovej v koncentrácii do 10 %
v prostriedkoch na ochranu pred slnečným žiarením,
samostatne alebo v kombinácii s inými absorbérmi ultrafialových lúčov, je bezpečné. Hexylester kyseliny 2-[4(dietylamino)-2-hydroxybenzoyl] benzoovej by sa mal
preto začleniť do časti 1 prílohy VII k smernici
76/768/EHS pod referenčné číslo 28.

(3)

Smernica 76/768/EHS by sa preto mala zodpovedajúco
zmeniť a doplniť.

(4)

Opatrenia ustanovené v tejto smernici sú v súlade so
stanoviskom Stáleho výboru pre kozmetické výrobky,

Článok 2
1.
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto
smernicou najneskôr do 28. júla 2005. Komisii bezodkladne
oznámia znenie týchto ustanovení a korelačnú tabuľku medzi
týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri
ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti
o odkaze upravia členské štáty.

2.
Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú
v oblasti pôsobnosti tejto smernice.

Článok 3
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

Článok 4
Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 28. januára 2005

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1

Za Komisiu

Príloha VII k smernici 76/768/EHS sa mení a dopĺňa v súlade
s prílohou k tejto smernici.

Günter VERHEUGEN

(1) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169. Smernica naposledy zmenená
a doplnená smernicou Komisie 2004/93/ES (Ú. v. EÚ L 300,
25.9.2004, s. 13).
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PRÍLOHA
Do časti 1 prílohy VII k smernici 76/768/EHS sa dopĺňa nasledovné referenčné číslo 28:

Referenčné
číslo

Látky

Najvyššia povolená
koncentrácia

Iné obmedzenia
a požiadavky

Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré
musia byť uvedené na
štítku

a

b

c

d

e

„28

Hexylester kyseliny 2-[4(dietylamino)-2-hydroxybenzoyl] benzoovej
(názov INCI: Diethylamino
Hydroxybenzoyl Hexyl
Benzoate
č. CAS 302776 68-7)

10 % v
prípravkoch na
ochranu pred
slnečným žiarením“

