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KOMISIJOS DIREKTYVA 2005/80/EB
2005 m. lapkričio 21 d.
iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir
III priedus su technikos pažanga
(Tekstas svarbus EEE)

pat turėtų būti įtrauktos į Direktyvos 76/768/EEB II
priedą, išskyrus tas medžiagas, kurias SCCP įvertino ir
nustatė, kad jos yra tinkamos naudoti kosmetikos gaminiuose.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą
76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 4 straipsnio b dalį
ir 8 straipsnio 2 dalį,

(4)

1 ir 2 TRM kategorijoms priskiriamos medžiagos, pateikiamos Direktyvos 76/768/EEB III priedo pirmoje dalyje,
turėtų būti išbrauktos, nes šios medžiagos dabar yra
įrašytos Direktyvos 76/768/EEB II priede, todėl jos negali
būti sudedamoji kosmetikos gaminių dalis.

(5)

Remiantis Komisijos direktyva 2004/93/EB (5) į Direktyvos 76/768/EEB II priedą buvo įrašytos tame priede
jau esančios tam tikros medžiagos. Aiškumo sumetimais
tą priedą reikėtų iš dalies pakeisti.

(6)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą
76/768/EEB.

(7)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

pasikonsultavusi su Vartotojų produktų moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 76/768/EEB su pakeitimais, padarytais
Europos
Parlamento
ir
Tarybos
direktyva
2003/15/EB (2), draudžiama kosmetikos gaminiuose
naudoti medžiagas, kurios pagal 1967 m. birželio 27 d.
Tarybos direktyvos 67/548/EEB dėl pavojingų medžiagų
klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių
įstatymų ir kitų teisės aktų suderinimo (3) I priedą klasifikuojamos kaip 1, 2 ir 3 kategorijos kancerogeninės,
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai medžiagos
(TRM), bet leidžiama naudoti medžiagas, pagal Direktyvą
67/548/EEB priskiriamas 3 kategorijai, jei jas įvertina ir
patvirtina Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne
maisto produktų mokslinis komitetas (SCCNFP), Komisijos sprendimu 2004/210/EB (4) pakeistas Vartotojų
produktų moksliniu komitetu (SCCP).

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis
(2)

Direktyva 67/548/EEB buvo iš dalies pakeista Direktyva
2004/73/EB, todėl būtina imtis priemonių suderinti
Direktyvą 76/768/EEB su Direktyvos 67/548/EEB nuostatomis.

(3)

Kai kurios medžiagos, pagal Direktyvos 67/548/EEB I
priedą priskiriamos 1 ir 2 TRM kategorijoms, dar nėra
įtrauktos į Direktyvos 76/768/EEB II priedą, todėl jas
būtina įtraukti į tą priedą. Medžiagos, pagal Direktyvos
67/548/EEB I priedą priskiriamos 3 TRM kategorijai, taip

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo
2006 m. rugpjūčio 22 d. Bendrijos gamintojai arba Bendrijoje
įsisteigę importuotojai šios direktyvos nuostatų neatitinkančių
kosmetikos gaminių nepateiktų į rinką.

(1) OL L 262, 1976 9 27, p. 169. Direktyva su paskutiniais pakeitimais,
padarytais Komisijos direktyva 2005/52/EB (OL L 234, 2005 9 10,
p. 9).
(2) OL L 66, 2003 3 11, p. 26.
3
( ) OL 196, 1967 8 16, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2004/73/EB (OL L 152,
2004 4 30, p. 1).
(4) OL L 66, 2004 3 4, p. 45.

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad nuo
2006 m. lapkričio 22 d. šie gaminiai nebūtų parduodami ar
perduodami galutiniam vartotojui.

Direktyvos 76/768/EEB II ir III priedai iš dalies keičiami pagal
šios direktyvos priedo tekstą.

2 straipsnis

(5) OL L 300, 2004 3 4, p. 13.
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3 straipsnis

4 straipsnis

1.
Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus,
kurie, įsigalioję ne vėliau kaip iki 2006 m. gegužės 22 d.,
įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų
nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos koreliacijos
lentelę.

Ši direktyva įsigalioja trečią dieną po jos paskelbimo Europos
Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į
šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant.
Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.
2.
Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo
srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų
tekstus.

5 straipsnis
Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2005 m. lapkričio 21 d.
Komisijos vardu
Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas
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PRIEDAS
Direktyvos 76/768/EEB II ir III priedai iš dalies keičiami taip:
1) II priedas iš dalies keičiamas taip:
a) išbraukiami įrašai, kurių nuorodos Nr. 615 ir 616;
b) įrašas, kurio nuorodos Nr. 687 keičiamas taip:
„687. dinitrotoluenas, techninis (CAS Nr. 121-14-2)“;
c) papildomas nuorodos numeriais 1137–1211:
Nuorodos Nr.

Cheminis pavadinimas

CAS Nr.
EC Nr.

„1137

izobutilnitritas

542-56-3

1138

izoprenas (stabilizuotas)
(2-metil-1,3-butadienas)

78-79-5

1139

1-brompropanas
n-propilbromidas

106-94-5

1140

chlorprenas (stabilizuotas)
(2-chlorbuta-1,3-dienas)

126-99-8

1141

1,2,3-trichlorpropanas

96-18-4

1142

etilenglikolio dimetileteris (EGDME)

110-71-4

1143

dinokapas (ISO)

39300-45-3

1144

diaminotoluenas, techninis produktas – mišinys [4-metil-m-fenilendiaminas] (1) ir [2-metil-m-fenilendiaminas] (2)

25376-45-8

1145

p-chlorbenztrichloridas

5216-25-1

1146

difenileteris; oktabromo darinys

32536-52-0

1147

1,2-bis(2-metoksietoksi)etanas trietilenglikolio dimetileteris (TEGDME)

1148

tetrahidrotiopiran-3-karboksaldehidas

1149

4,4'-bis(dimetilamino)benzfenonas
(Michlerio ketonas)

1150

oksiranmetanolio (S)-4-metilbenzensulfonatas

1151

1,2-benzendikarboksirūgšties dipentilesteris, šakotas ir linijinis [1]
n-pentilizopentilftalatas [2]

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

di-n-pentilftalatas [3]

131-18-0 [3]

diizopentilftalatas [4]

605-50-5 [4]

1152

benzilbutilftalatas (BBP)

1153

1,2-benzendikarboksirūgšties šakotieji ir linijiniai di-C7-11-alkilesteriai

85-68-7
68515-42-4
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Cheminis pavadinimas

CAS Nr.
EC Nr.

Mišinys: dinatrio 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5-hidroksi-1(4-sulfonatofenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dieniliden)-4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il)benzensulfonato ir trinatrio4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbo nil-5-oksido-1-(4-sulfonatofenil)pirazol-4-il) penta-2,4-dieniliden)4,5-dihidro-5-oksopirazol-1-il) benzensulfonato

EC Nr. 402-660-9

(metilenbis(4,1-fenilenazo(1-(3-(dimetilamino)
propil)-1,2-dihidro-6hidroksi-4-metil-2-oksopiridin-5,3-diil)))-1,1′-dipiridinio chlorido dihidrochloridas

EC Nr. 401-500-5

1156

2-[2-hidroksi-3-(2-chlorfenil)
karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroksi-3-(3metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]fluoren-9-onas

EC Nr. 420-580-2

1157

azafenidinas

68049-83-2

1158

2,4,5-trimetilanilinas [1]

137-17-7 [1]

Nuorodos Nr.

1154

1155

2,4,5-trimetilanilino hidrochloridas [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4′-tiodianilinas ir jo druskos

139-65-1

1160

4,4′-oksidianilinas ir jo druskos (p-aminofenileteris)

101-80-4

1161

N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metilendianilinas

101-61-1

1162

6-metoksi-m-toluidinas
(p-krezidinas)

120-71-8

1163

3-etil-2-metil-2-(3-metilbutil)-1,3-oksazolidinas

1164

Mišinys: 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-2,4,6-triono
oligomerų mišinys: 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-triokso-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazin2,4,6-triono

143860-04-2

EC Nr. 421-550-1

1165

2-nitrotoluenas

88-72-2

1166

tributilfosfatas

126-73-8

1167

naftalenas

91-20-3

1168

nonilfenolis [1]

25154-52-3 [1]

4-nonilfenol, šakotasis [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-trichloretanas

79-00-5

1170

pentachloretanas

76-01-7

1171

vinilidenchloridas
(1,1-dichloretilenas)

75-35-4

1172

alilchloridas
(3-chlorpropenas)

107-05-1

1173

1,4-dichlorbenzenas
(p-dichlorbenzenas)

106-46-7

1174

bis(2-chloretil)eteris

111-44-4

1175

fenolis

108-95-2

1176

bisfenolis A
(4,4′-izopropilidendifenolis)

80-05-7

1177

trioksimetilenas
(1,3,5-trioksanas)

110-88-3

1178

propargitas (ISO)

2312-35-8
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Cheminis pavadinimas
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CAS Nr.
EC Nr.

1179

1-chlor-4-nitrobenzenas

100-00-5

1180

molinatas (ISO)

2212-67-1

1181

fenpropimorfas

67564-91-4

1182

epoksikonazolas

133855-98-8

1183

metilizocianatas

624-83-9

1184

N,N-dimetilanilinio tetrakis(pentafluorfenil)boratas

1185

O,O′-(etenilmetilsililen)di[(4-metilpentan-2-ono)oksimas]

1186

Mišinys:
4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2-chromanil)rezorcinol-4-il-tris(6diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1-sulfonato)
ir
4-(7-hidroksi-2,4,4trimetil-2-chromanil)rezorcinolbis(6-diazo-5,6-dihidro-5-oksonaftalen-1sulfonato) (2:1)

140698-96-0

Mišinys: 4,4′-metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetil-fenolio] ir 6diazo-5,6-dihidro-5-okso-naftalensulfonato reakcijos produktų (1:2) 4,4′metilenbis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenolio] ir 6-diazo-5,6-dihidro5-okso-naftalensulfonato (1:3) reakcijos produktas

EC Nr. 417-980-4

1187

1188

malachito žaliojo hidrochloridas [1]
malachito žaliojo oksalatas [2]

118612-00-3
EC Nr. 421-870-1

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

1189

1-(4-chlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentan-3-olis

107534-96-3

1190

5-(3-butiril-2,4,6-trimetilfenil)-2-[1-(etoksiimino)propil]-3-hidroksicikloheks-2-en-1-onas

138164-12-2

1191

trans-4-fenil-L-prolinas

96314-26-0

1192

bromksinilo heptanoatas (ISO)

56634-95-8

1193

Mišinys: 5-[(4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoksifenil)azo]-2-[(3-fosfono fenil)azo]benzenkarboksirūgšties ir 5-[(4-[(7-amino1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoksifenil)azo]-3-[(3-fos-fonofenil)azo] benzenkarboksirūgšties

163879-69-4

2-{4-(2-amoniopropilamino)-6-[4-hidroksi-3-(5-metil-2-metoksi-4-sulfamoilfenilazo)-2-sulfonato naft-7-ilamino]-1,3,5-triazin-2-ilamino}-2-aminopropilformiatas

EC Nr. 424-260-3

1194

1195

5-nitro-o-toluidinas [1]
5-nitro-o-toluidino hidrochloridas [2]

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

1196

1-(1-naftilmetil)chinolinio chloridas

65322-65-8

1197

(R)-5-brom-3-(1-metil-2-pirolidinilmetil)-1H-indolas

143322-57-0

1198

pimetrozinas (ISO)

123312-89-0

1199

oksadiargilas (ISO)

39807-15-3

1200

chlorotoluronas
(3-(3-chlor-p-tolil)-1,1-dimetilkarbamidas)

15545-48-9

1201

N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofen-2-ilazo)-5-dietilamino fenil]acetamidas

EC Nr. 416-860-9
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Nuorodos Nr.

Cheminis pavadinimas

L 303/37

CAS Nr.
EC Nr.

1202

1,3-bis(vinilsulfonilacetamido)propanas

1203

p-fenetidinas (4-etoksianilinas)

156-43-4

1204

m-fenilendiaminas ir jo druskos

108-45-2

1205

likučiai [akmens anglių derva], kreozoto alyvos distiliavimas, jei jų sudėtyje yra > 0,005 % m/m benz[a]pireno

92061-93-3

1206

kreozoto alyva, acenafteno frakcija skruberinė alyva, jei jų sudėtyje yra
> 0,005 % m/m benz[a]pireno

90640-84-9

1207

kreozoto alyva, jei jos sudėtyje yra > 0,005 % m/m benz[a]pireno

61789-28-4

1208

kreozotas, jei jo sudėtyje yra > 0,005 % m/m benz[a]pireno

8001-58-9

1209

kreozoto alyva, aukštatemperatūris distiliatas, skruberinė alyva, jei jų sudėtyje yra > 0,005 % m/m benz[a]pireno

70321-79-8

1210

ekstrahavimo likučiai (akmens anglis), rūgščioji kreozoto alyva, skruberinės alyvos ekstrahavimo likutis, jei jų sudėtyje yra > 0,005 % m/m
benz[a]pireno

122384-77-4

kreozoto alyva, žematemperatūris distiliatas, skruberinė alyva, jei jų sudėtyje yra > 0,005 % m/m benz[a]pireno

70321-80-1

1211

93629-90-4

(1) Dėl atskirų sudedamųjų dalių žr. II priede nuorodos Nr. 364
(2) Dėl atskirų sudedamųjų dalių žr. II priede nuorodos Nr. 413“.

2) III priedo 1 dalis iš dalies keičiama taip:
a) išbraukiamas įrašas Nr. 19;
b) 1a nuorodos numerio b stulpelyje žodžiai „Boro rūgštis, boratas ir tetraboratas“ keičiami žodžiais „Boro rūgštis, boratas
ir tetraboratas, išskyrus II priede pateiktą Nr. 1184 medžiagą“;
c) 8 nuorodos numerio b stulpelyje žodžiai „m-ir p-fenilendiaminai, jų dariniai, kuriuose pakeistas azotas N-, ir jų
druskos: o-fenilendiaminų (5) dariniai, kuriuose pakeistas N-, išskyrus kitur šiame priede išvardytus darinius“
keičiami žodžiais „p-fenilendiaminai, jų dariniai, kuriuose pakeistas N-, ir jų druskos; o-fenilendiaminų (5) dariniai,
kuriuose pakeistas N-, išskyrus kitur šiame priede išvardytus darinius“.

