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KOMISJONI DIREKTIIV 2005/80/EÜ,
21. november 2005,
millega muudetakse kosmeetikatooteid käsitlevat nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ, kohandades
nimetatud direktiivi II ja III lisa tehnika arenguga
(EMPs kohaldatav tekst)

ained tuleb samuti lisada direktiivi 76/768/EMÜ II lisasse,
välja arvatud juhul, kui neid on hinnanud SCCP ja
leidnud, et need on vastuvõetavad kasutamiseks kosmeetikatoodetes.

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiivi
76/768/EMÜ liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 4
punkti b ja artikli 8 lõiget 2,

(4)

Direktiivi 76/768/EMÜ III lisa esimeses osas loetletud 1.
ja 2. kategooria CMR aineteks liigitatud ained tuleb välja
jätta, sest kõnealused ained on nüüd loetletud direktiivi
76/768/EMÜ II lisas ja seetõttu ei tohi neid kasutada
kosmeetikatoodete koostises.

(5)

Komisjoni direktiiviga 2004/93/EÜ (5) nähakse ette teatud
ainete lisamine direktiivi 76/768/EMÜ II lisasse, mis olid
seal juba loetletud. Seetõttu tuleks kõnealust lisa selguse
huvides muuta.

(6)

Seepärast tuleks direktiivi 76/768/EMÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesolevas direktiivis sätestatud meetmed on kooskõlas
kosmeetikatoodete alalise komitee arvamusega,

olles konsulteerinud tarbekaupade teaduskomiteega,

ning arvestades järgmist:

(1)

(2)

Direktiiviga 76/768/EMÜ (mida on muudetud Euroopa
Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 2003/15/EÜ (2))
keelatakse kasutada kosmeetikatoodetes aineid, mida liigitatakse vastavalt nõukogu 27. juuni 1967. aasta direktiivi
67/548/EMÜ (3) (ohtlike ainete liigitamist, pakendamist ja
märgistamist käsitlevate õigus- ja haldusnormide ühtlustamise kohta) I lisale 1., 2., ja 3. kategooria kantserogeenseteks, mutageenseteks või reproduktiivtoksilisteks (CMR)
aineteks, kuid lubatakse kasutada aineid, mis on direktiivis 67/548/EMÜ liigitatud 3. kategooriasse tingimusel,
et need on saanud hinnangu ja heakskiidu kosmeetikatoodete ja tarbijatele mõeldud toiduks mittekasutatavate
toodete teaduskomitee (SCCNFP) poolt, mis on komisjoni
otsusega 2004/210/EÜ (4) asendatud tarbekaupade
teaduskomiteega (SCCP).

Direktiivi 67/548/EMÜ on muudetud direktiiviga
2004/73/EÜ, ja seepärast on vajalik võtta meetmeid, et
kooskõlastada
direktiiv
76/768/EMÜ
direktiivi
67/548/EMÜ sätetega.

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1
Direktiivi 76/768/EMÜ II ja III lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisa tekstile.

Artikkel 2
(3)

Kuna mõned ained, mida liigitatakse direktiivi
67/548/EMÜ I lisas 1. ja 2. kategooria CMR aineteks,
ei ole veel loetletud direktiivi 76/768/EMÜ II lisas, on
vajalik lisada need kõnealusesse lisasse. Direktiivi
67/548/EMÜ I lisas 3. kategooria CMR aineteks liigitatud

(1) EÜT L 262, 27.9.1976, lk 169. Direktiivi on viimati muudetud
komisjoni direktiiviga 2005/52/EÜ (ELT L 234, 10.9.2005, lk 9).
(2) ELT L 66, 11.3.2003, lk 26.
(3) EÜT 196, 16.8.1967, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni
direktiiviga 2004/73/EÜ (ELT L 152, 30.4.2004, lk 1).
(4) ELT L 66, 4.3.2004, lk 45.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud meetmed tagamaks, et
alates 22. augustist 2006 ei vii ühenduse tootjad või ühenduses
registrisse kantud importijad turule kosmeetikatooteid, mis ei
vasta käesolevale direktiivile.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et kõnealuseid tooteid ei müüda ega väljastata lõpptarbijale pärast 22.
novembrit 2006.
(5) ELT L 300, 25.9.2004, lk 13.
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Artikkel 3

Artikkel 4

1.
Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi täitmiseks vajalikud õigusnormid hiljemalt 22. maiks 2006. Nad edastavad
kõnealuste õigusnormide teksti ning nende õigusnormide ja
käesoleva direktiivi vahelise vastavustabeli viivitamata komisjonile.

Käesolev direktiiv jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.
Artikkel 5
Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Kui liikmesriigid nimetatud õigusnormid vastu võtavad, lisavad
nad nendesse või nende õigusnormide ametliku avaldamise
korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise
viisi näevad ette liikmesriigid.
2.
Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga
reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastuvõetud põhiliste
siseriiklike õigusnormide teksti.

Brüssel, 21. november 2005
Komisjoni nimel
asepresident
Günter VERHEUGEN
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LISA
Direktiivi nr 76/768/EMÜ II ja III lisa muudetakse järgmiselt.
1. II lisa muudetakse järgmiselt:
a) viitenumbrite 615 ja 616 all olevad kirjed jäetakse välja;
b) viitenumbri 687 all olev kirje asendatakse järgmisega:
“687. dinitrotolueen, tehnilise puhtusastmega (CASi nr 121-14-2)”;
c) lisatakse järgmised viitenumbrid 1137 ja 1211:
Viitenumber

Keemiline nimetus

CASi nr
EÜ nr

“1137

isobutüülnitrit

542-56-3

1138

isopreen (stabiliseeritud)
(2-metüül-1,3-butadieen)

78-79-5

1139

1-bromopropaan
n-propüülbromiid

106-94-5

1140

kloropreen (stabiliseeritud)
(2-klorobuta-1,3-dieen)

126-99-8

1141

1,2,3-trikloropropaan

96-18-4

1142

etüleenglükooldimetüüleeter (EGDME)

110-71-4

1143

dinokap (ISO)

39300-45-3

1144

diaminotolueen, tehniline toode – [4-metüül-m-fenüleendiamiini] (1) ja [2metüül-m-fenüleendiamiini] (2) segu
metüülfenüleendiamiin

25376-45-8

1145

p-klorobensotrikloriid

5216-25-1

1146

difenüüleetri oktabromoderivaat

32536-52-0

1147

1,2-bis(2-metoksüetoksü)etaan
trietüleenglükooldimetüüleeter (TEGDME)

1148

tetrahüdrotiopüraan-3-karboksaldehüüd

1149

4,4'-bis(dimetüülamino)bensofenoon
(Michleri ketoon)

1150

S-glütsidüül-4-metüülbenseensulfonaat

1151

1,2-benseendikarboksüülhappe diester hargneva ja lineaarahelaga pentanooliga [1];
n-pentüül-isopentüülftalaat [2];

112-49-2
61571-06-0
90-94-8
70987-78-9
84777-06-0 [1]
- [2]

di-n-pentüülftalaat [3];

131-18-0 [3]

diisopentüülftalaat [4]

605-50-5 [4]

1152

bensüülbutüülftalaat (BBP)

1153

1,2-benseendikarboksüülhappe dialküülestrid hargneva ja normaalahelaga
C7-kuni C11-alkoholidega

85-68-7
68515-42-4
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Keemiline nimetus

CASi nr
EÜ nr

dinaatrium-4-(3-etoksükarbonüül-4-(5-(3-etoksü-karbonüül-5-hüdroksü-1(4-sulfonatofenüül)pürasool-4-üül)penta-2,4-dieenülideen)-4,5-dihüdro-5oksopürasool-1-üül)benseensulfonaadi ja trinaatrium-4-(3-etoksü-karbonüül-4-(5-(3-etoksükarbonüül-5-oksido-1-(4-sulfonatofenüül)pürasool-4üül)penta-2,4-dieenülideen)-4,5-dihüdro-5-oksopürasool-1-üül)benseensulfonaadi segu

EÜ nr 402-660-9

(metüleenbis(4,1-fenüleenaso(1-(3-(dimetüülamino)propüül)-1,2-dihüdro6-hüdroksü-4-metüül-2-oksopüridiin-5,3-diüül)))-1,1′-dipüridiinium-dikloriid-divesinikkloriid

EÜ nr 401-500-5

1156

2-[2-hüdroksü-3-(2-klorofenüül)-karbamoüül-1-naftüülaso]-7-[2hüdroksü-3-(3-metüülfenüül)-karbamoüül-1-naftüülaso]fluoreen-9-oon

EÜ nr 420-580-2

1157

asafenidiin

68049-83-2

1158

2,4,5-trimetüülaniliin [1];

137-17-7 [1]

Viitenumber

1154

1155

2,4,5-trimetüülaniliinvesinikkloriid [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4′-tiodianiliin ja selle soolad

139-65-1

1160

4,4′-oksüdianiliin (p-aminofenüüleeter) ja selle soolad

101-80-4

1161

N,N,N′,N′-tetrametüül-4,4′-metüleendianiliin

101-61-1

1162

6-metoksü-m-toluidiin
(p-kresidiin)

120-71-8

1163

3-etüül-2-metüül-2-(3-metüülbutüül)-1,3-oksasolidiin

1164

1,3,5-tris(3-aminometüülfenüül)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-2,4,6-triooni ja
3,5-bis(3-aminometüülfenüül)-1-polü[3,5-bis(3-aminometüülfenüül)-2,4,6triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-1-üül]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triasiin-2,4,6triooni oligomeeride segu

143860-04-2

EÜ nr 421-550-1

1165

2-nitrotolueen

88-72-2

1166

tributüülfosfaat

126-73-8

1167

naftaleen

91-20-3

1168

nonüülfenool [1]

25154-52-3 [1]

hargahelaga 4-nonüülfenool [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-trikloroetaan

79-00-5

1170

pentakloroetaan

76-01-7

1171

vinülideenkloriid
(1,1-dikloroetüleen)

75-35-4

1172

allüülkloriid
(3-kloropropeen)

107-05-1

1173

1,4-diklorobenseen
(p-diklorobenseen)

106-46-7

1174

bis(2-kloroetüül)eeter

111-44-4

1175

fenool

108-95-2

1176

bisfenool A
(4,4′-isopropülideendifenool)

80-05-7

1177

trioksümetüleen
(1,3,5-trioksaan)

110-88-3

1178

propargiit (ISO)

2312-35-8
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Viitenumber

Keemiline nimetus
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CASi nr
EÜ nr

1179

1-kloro-4-nitrobenseen

100-00-5

1180

molinaat (ISO)

2212-67-1

1181

fenpropimorf

67564-91-4

1182

epoksikonasool

133855-98-8

1183

metüülisotsüanaat

1184

N,N-dimetüülaniliinium-tetrakis(pentafluorofenüül)boraat

1185

O,O′-(etenüülmetüülsilüleen)di[(4-metüülpentaan-2-oon)oksiim]

1186

-(7-hüdroksü-2,4,4-trimetüül-2-kromanüül)resortsinool-4-üül-tris(6-diaso5,6-dihüdro-5-oksonaftaleen-1-sulfonaadi) ja 4-(7-hüdroksü-2,4,4-trimetüül-2-kromanüül)resortsinool-bis(6-diaso-5,6-dihüdro-5-oksonaftaleen-1sulfonaadi) segu (2:1)

140698-96-0

4,4′-metüleenbis[2-(4-hüdroksübensüül)-3,6-dimetüülfenooli] ja 6-diaso5,6-dihüdro-5-okso-naftaleensulfonaadi (1:2) reaktsiooni produkti ning
4,4′-metüleenbis[2-(4-hüdroksübensüül)-3,6-dimetüülfenooli] ja 6-diaso5,6-dihüdro-5-okso-naftaleensulfonaadi (1:3) reaktsiooni produkti segu

EÜ nr 417-980-4

1187

1188

malahhiitrohelise vesinikkloriid [1]
malahhiitrohelise oksalaat [2]

624-83-9
118612-00-3
EÜ nr 421-870-1

569-64-2 [1]
18015-76-4 [2]

1189

1-(4-klorofenüül)-4,4-dimetüül-3-(1,2,4-triasool-1-üülmetüül)pentaan-3ool

107534-96-3

1190

5-(3-butürüül-2,4,6-trimetüülfenüül)-2-[1-(etoksüimino)propüül]-3hüdroksütsükloheks-2-een-1-oon

138164-12-2

1191

trans-4-fenüül-L-proliin

96314-26-0

1192

bromoksüniilheptanaat (ISO)

56634-95-8

1193

5-[(4-[(7-amino-1-hüdroksü-3-sulfo-2-naftüül)aso]-2,5-dietoksüfenüül)aso]-2-[(3-fosfonofenüül)aso]bensoehappe
ja
5-[(4-[(7-amino-1hüdroksü-3-sulfo-2-naftüül)aso]-2,5-dietoksüfenüül)aso]-3-[(3-fosfonofenüül)aso]bensoehappe segu

163879-69-4

2-{4-(2-ammoniopropüülamino)-6-[4-hüdroksü-3-(5-metüül-2-metoksü-4sulfamoüülfenüülaso)-2-sulfonatonaft-7-üülamino]-1,3,5-triasiin-2-üülamino}-2-aminopropüülformiaat

EÜ nr 424-260-3

1194

1195

5-nitro-o-toluidiin [1]
5-nitro-o-toluidiinvesinikkloriid [2]

99-55-8 [1]
51085-52-0 [2]

1196

1-(1-naftüülmetüül)kinoliiniumkloriid

65322-65-8

1197

(R)-5-bromo-3-(1-metüül-2-pürrolidinüülmetüül)-1H-indool

143322-57-0

1198

pümetrosiin (ISO)

123312-89-0

1199

oksadiargüül (ISO)

39807-15-3

1200

klorotoluroon
(3-(3-kloro-p-tolüül)-1,1-dimetüülkarbamiid)

15545-48-9

1201

N-[2-(3-atsetüül-5-nitrotiofeen-2-üülaso)-5-dietüülaminofenüül]atseetamiid

EÜ nr 416-860-9
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Keemiline nimetus
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CASi nr
EÜ nr

1202

1,3-bis(vinüülsulfonüülatseetamido)-propaan

1203

p-fenetidiin (4-etoksüaniliin)

156-43-4

1204

m-fenüleendiamiin ja selle soolad

108-45-2

1205

jäägid (kivisöetõrv), kreosootõli destillatsioonijääk, mille benso[a]püreeni
sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

92061-93-3

1206

kreosootõli atsenafteenifraktsioon, pesuõli, mille benso[a]püreeni sisaldus
ületab 0,005 kaaluprotsenti

90640-84-9

1207

kreosootõli, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

61789-28-4

1208

kreosoot, mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

8001-58-9

1209

kreosootõli, kõrge keemistemperatuuriga destillaadifraktsioon, pesuõli,
mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

70321-79-8

1210

ekstraktsioonijäägid (kivisüsi), kreosootõlihape, pesuõli ekstraktsioonijääk,
mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

122384-77-4

1211

kreosootõli, madala keemistemperatuuriga destillaadifraktsioon, pesuõli,
mille benso[a]püreeni sisaldus ületab 0,005 kaaluprotsenti

70321-80-1

93629-90-4

(1) Sama aine eraldi ühendina on II lisas viitenumbri 364 all.
(2) Sama aine eraldi ühendina on II lisas viitenumbri 413 all.”

2. III lisa 1. osa muudetakse järgmiselt:
a) viitenumbri 19 all olev kirje jäetakse välja;
b) viitenumbri 1a all veerus b asendatakse sõnad “Boorhape, boraadid ja tetraboraadid” järgmisega: “Boorhape, boraadid ja
tetraboraadid, välja arvatud aine nr 1184 II lisas”;
c) viitenumbri 8 all veerus b asendatakse sõnad “m- ja p-fenüleendiamiin, nende N-asendusderivaadid ja soolad; o-fenüleendiamiini N-asendusderivaadid, (5) v.a mujal käesolevas lisas loetletud derivaadid” järgmisega: “p-Fenüleendiamiin, selle Nasendusderivaadid ja soolad; o-fenüleendiamiini N-asendusderivaadid, (5) v.a mujal käesolevas lisas loetletud derivaadid”.

