L 303/32

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

22.11.2005.

KOMISIJAS DIREKTĪVA 2005/80/EK
(2005. gada 21. novembris),
ar ko groza Padomes Direktīvu 76/768/EEK par kosmētikas līdzekļiem, lai tās II un III pielikumu
pielāgotu tehnikas attīstībai
(Dokuments attiecas uz EEZ)

saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK I pielikumu klasificētas
kā 3. kategorijas KMR, arī ir jāiekļauj Direktīvas
76/768/EEK II pielikumā, izņemot gadījumus, kad SCCP
tās novērtējusi un atzinusi par pieņemamām izmantošanai kosmētikas līdzekļos.

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīvu
76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā
uz kosmētikas līdzekļiem (1), un jo īpaši tās 4.b pantu un 8.
panta 2. punktu,

(4)

Direktīvas 76/768/EEK III pielikuma pirmajā daļā uzskaitītās vielas, kas klasificētas kā 1. un 2. kategorijas KMR, ir
jāsvītro, jo šīs vielas tagad ir uzskaitītas Direktīvas
76/768/EEK II pielikumā, un tāpēc tās nedrīkst būt
kosmētikas līdzekļu sastāvdaļa.

(5)

Ar Komisijas Direktīvu 2004/93/EK (5) paredzēts iekļaut
Direktīvas 76/768/EEK II pielikumā atsevišķas vielas,
kuras tajā jau bija uzskaitītas. Tāpēc skaidrības labad
minētais pielikums jāgroza.

(6)

Tāpēc Direktīva 76/768/EEK ir attiecīgi jāgroza.

(7)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu pastāvīgās komitejas atzinumu,

apspriedusies ar Zinātnisko komiteju patērētājiem paredzēto
preču jautājumos,

tā kā:

(1)

(2)

(3)

Direktīva 76/768/EEK, kurā grozījumi izdarīti ar Eiropas
Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/15/EK (2),
aizliedz kosmētikas līdzekļos izmantot vielas, kas klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai toksiskas reprodukcijai (KMR) un atbilst 1., 2. un 3. kategorijai saskaņā ar I
pielikumu Padomes 1967. gada 27. jūnija Direktīvai
67/548/EEK par normatīvo un administratīvo aktu tuvināšanu attiecībā uz bīstamu vielu klasifikāciju, iepakošanu un marķēšanu (3), bet atļauj izmantot vielas, kas
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK klasificētas kā 3. kategorijai atbilstošas, ja to lietošanu novērtējusi un apstiprinājusi Zinātniskā komiteja galapatērētājiem paredzēto
kosmētikas līdzekļu un nepārtikas preču jautājumos
(SCCNFP), kura saskaņā ar Komisijas Lēmumu
2004/210/EK (4) aizstāta ar Zinātnisko komiteju patērētājiem paredzēto preču jautājumos (SCCP).

Direktīva 67/548/EEK ir grozīta ar Direktīvu
2004/73/EK, un tāpēc ir nepieciešams veikt pasākumus,
lai saskaņotu Direktīvu 76/768/EEK ar Direktīvas
67/548/EEK nosacījumiem.

Tā kā dažas vielas, kas saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK
I pielikumu klasificētas kā 1. un 2. kategorijas KMR, līdz
šim vēl nav iekļautas Direktīvas 76/768/EEK II pielikumā,
ir nepieciešams tās iekļaut minētajā pielikumā. Vielas, kas

(1) OV L 262, 27.9.1976., 169. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Direktīvu 2005/52/EK (OV L 234, 10.9.2005.,
9. lpp.).
2
( ) OV L 66, 11.3.2003., 26. lpp.
(3) OV 196, 16.8.1967., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar
Komisijas Direktīvu 2004/73/EK (OV L 152, 30.4.2004., 1. lpp.).
(4) OV L 66, 4.3.2004., 45. lpp.

IR PIEŅĒMUSI ŠO DIREKTĪVU.

1. pants
Direktīvas 76/768/EEK II un III pielikumu groza atbilstoši šīs
direktīvas pielikuma tekstam.

2. pants
Dalībvalstis veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu
to, ka Kopienas ražotāji vai Kopienā reģistrēti importētāji no
2006. gada 22. augusta nelaiž tirgū kosmētikas līdzekļus, kas
neatbilst šīs direktīvas prasībām.

Dalībvalstis veic visus vajadzīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka
pēc 2006. gada 22. novembra minētie līdzekļi netiek pārdoti vai
realizēti galapatērētājiem.
(5) OV L 300, 25.9.2004., 13. lpp.
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3. pants

4. pants

1.
Dalībvalstīs stājas spēkā normatīvie un administratīvie akti,
kas vajadzīgi, lai izpildītu šīs direktīvas prasības vēlākais līdz
2006. gada 22. maijam. Dalībvalstis tūlīt dara Komisijai
zināmus minēto noteikumu tekstus, kā arī minēto noteikumu
un šīs direktīvas atbilstības tabulu.

Šī direktīva stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas
Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Kad dalībvalstis pieņem minētos noteikumus, tajos ietver atsauci
uz šo direktīvu, vai arī šādu atsauci pievieno to oficiālai publikācijai. Dalībvalstis nosaka, kā izdarāma šāda atsauce.
2.
Dalībvalstis iepazīstina Komisiju ar valsts tiesību aktu
galvenajiem noteikumiem, ko tās pieņem jomā, uz kuru attiecas
šī direktīva.

5. pants
Šī direktīva ir adresēta dalībvalstīm.

Briselē, 2005. gada 21. novembrī
Komisijas vārdā —
priekšsēdētāja vietnieks
Günter VERHEUGEN
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PIELIKUMS
Direktīvas 76/768/EEK II un III pielikumu groza šādi.
1) Direktīvas II pielikumu groza šādi:
a) svītro ierakstus ar atsauces numuru 615 un 616;
b) ierakstu ar atsauces numuru 687 aizstāj ar šādu ierakstu:
“687. dinitrotoluols, tehniskais (CAS Nr. 121-14-2)”;
c) iekļauj šādus ierakstus ar atsauces numuru 1137 un 1211:
Ķīmiskais nosaukums

Atsauces Nr.

CAS No
EK Nr.

“1137

izobutilnitrīts

542-56-3

1138

izoprēns (stabilizēts)
(-metil-1,3-butadiēns)

78-79-5

1139

1-brompropāns
n-propilbromīds

106-94-5

1140

hloroprēns (stabilizēts)
(2-hlorbuta-1,3-diēns)

126-99-8

1141

1,2,3-trihlorpropāns

96-18-4

1142

etilēnglikoldimetilēteris (EGDME)

110-71-4

1143

dinokaps (ISO)

39300-45-3

1144

diaminotoluols, tehniskais – maisījums, ko veido [4-metil-m-fenilēndiamīn] (1) un [2-metil-m-fenilēndiamīn] (2)
metilfenilēndiamīns

25376-45-8

1145

p-hlorbenzotrihlorīds

5216-25-1

1146

difenilēteris; oktabromatvasinājums

32536-52-0

1147

1,2-bis(2-metoksietoksi)etāns
trietilēnglikoldimetilēteris (TEGDME)

112-49-2

1148

tetrahidrotiopirān-3-karboksaldehīds

61571-06-0

1149

4,4′-bis(dimetilamino)benzofenons
(Mičlera ketons)

90-94-8

1150

oksirānmetanols, 4-metilbenzolsulfonāts, (S)-

1151

1,2-benzoldikarbonskābe, dipentilesteris ar sazarotu vai lineāru ķēdi [1]
n-pentilizopentilftalāts [2]

70987-78-9
84777-06-0 [1]
– [2]

di-n-pentilftalāts [3]

131-18-0 [3]

diizopentilftalāts [4]

605-50-5 [4]

1152

benzilbutilftalāts (BBP)

1153

1,2-benzoldikarbonskābe di-C 7-11, alkilesteri ar sazarotu vai lineāru ķēdi

85-68-7
68515-42-4
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Ķīmiskais nosaukums

CAS No
EK Nr.

maisījums, ko veido dinātrija 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3-etoksikarbonil-5hidroksi-1-(4-sulfonātfenil) pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidēn)-4,5-dihidro5-okspirazol-1-il)benzolsulfonāts un trinātrija 4-(3-etoksikarbonil-4-(5-(3etoksikarbonil-5-oksīd-1-(4-sulfonātfenil)pirazol-4-il)penta-2,4-dienilidēn)4,5-dihidro-5-okspirazol-1-il)benzolsulfonāts

EK Nr. 402-660-9

(metilēn-bis(4,1-fenilēnazo(1-(3-(dimetilamino)propil)-1,2-dihidro-6hidroksi-4-metil-2-okspiridīn-5,3-diil)))-1,1′-dipiridīnijdihlorīda dihidrohlorīds

EK Nr. 401-500-5

1156

2-[2-hidroksi-3-(2-hlorfenil)
karbamoil-1-naftilazo]-7-[2-hidroksi-3-(3metilfenil)-karbamoil-1-naftilazo]fluorēn-9-ons

EK Nr. 420-580-2

1157

azafenidīns

68049-83-2

1158

2,4,5-trimetilanilīns [1]

137-17-7 [1]

Atsauces Nr.

1154

1155

2,4,5-trimetilanilīna hidrogēnhlorīds [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4′-tiodianilīns un tā sāļi

139-65-1

1160

4,4′-oksidianilīns (p-aminofenilēteris) un tā sāļi

101-80-4

1161

N,N,N′,N′-tetrametil-4,4′-metilēndianilīns

101-61-1

1162

6-metoksi-m-toluidīns
(p-krezidīns)

120-71-8

1163

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

1164

maisījums, ko veido 1,3,5-tris(3-aminometilfenil)-1,3,5-(1H,3H,5H)triazīn-2,4,6-trions un 3,5-bis(3-aminometilfenil)-1-poli[3,5-bis(3-aminometilfenil)-2,4,6-trioks-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazīn-1-il]-1,3,5-(1H,3H,5H)triazīn-2,4,6-triona oligomēru maisījums

143860-04-2

EK Nr. 421-550-1

1165

2-nitrotoluols

88-72-2

1166

tributilfosfāts

126-73-8

1167

naftalīns

91-20-3

1168

nonilfenols [1]

25154-52-3 [1]

4-nonilfenols ar sazarotu ķēdi [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-trihloretāns

79-00-5

1170

pentahloretāns

76-01-7

1171

vinilidēnhlorīds
(1,1-dihloretilēns)

75-35-4

1172

alilhlorīds
(3-hlorpropēns)

107-05-1

1173

1,4-dichlorobenzene
(p-dichlorobenzene)

106-46-7

1174

bis(2-hloretil)ēteris

111-44-4

1175

fenols

108-95-2

1176

bis-fenols A
(4,4′-izopropilidēndifenols)

80-05-7

1177

trioksimetilēns
(1,3,5-trioksāns)

110-88-3

1178

propargīts (ISO)

2312-35-8
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Ķīmiskais nosaukums

Atsauces Nr.

22.11.2005.

CAS No
EK Nr.

1179

1-hlor-4-nitrobenzols

100-00-5

1180

molināts (ISO)

2212-67-1

1181

fenpropimorfs

67564-91-4

1182

epoksikonazols

133855-98-8

1183

metilizocianāts

624-83-9

1184

N,N-dimetilanilīn-tetrakis(pentafluorfenil)borāts

1185

O,O′-(etenilmetilsililēn) di[(4-metilpentān-2-on)oksīms]

1186

attiecībā 2:1 gatavots maisījums, ko veido 4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2hromanil)rezorcinol-4-il-tris(6-diazo-5,6-dihidro-5-oksnaftalīn-1-sulfonāts)
un
4-(7-hidroksi-2,4,4-trimetil-2-hromanil)rezorcinol-bis(6-diazo-5,6dihidro-5-oksnaftalīn-1-sulfonāts)

140698-96-0

maisījums, ko veido 4,4′-metilēn-bis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenola] un 6-diazo-5,6-dihidro-5-oks-naftalīnsulfonāta (1:2) reakcijas
produkts un 4,4′-metilēn-bis[2-(4-hidroksibenzil)-3,6-dimetilfenola] un
6-diazo-5,6-dihidro-5-oksnaftalīnsulfonāta (1:3) reakcijas produkts

EK Nr. 417-980-4

1187

1188

malahītzaļā hidrogēnhlorīds [1]
malahītzaļā oksalāts [2]

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

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

1189

1-(4-hlorfenil)-4,4-dimetil-3-(1,2,4-triazol-1-ilmetil)pentān-3-ols

107534-96-3

1190

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

138164-12-2

1191

trans-4-fenil-L-prolīns

96314-26-0

1192

bromoksinilheptanoāts (ISO)

56634-95-8

1193

maisījums, ko veido 5-[(4-[(7-amino-1-hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5dietoksifenil)azo]-2-[(3-fosfonfenil)azo]benzoskābe un 5-[(4-[(7-amino-1hidroksi-3-sulfo-2-naftil)azo]-2,5-dietoksifenil)azo]-3-[(3-fosfonfenil)
azo]benzoskābe

163879-69-4

2-{4-(2-amonijpropilamino)-6-[4-hidroksi-3-(5-metil-2-metoksi-4-sulfamoilfenilazo)-2-sulfonātnaft-7-ilamino]-1,3,5-triazīn-2-ilamino}-2-aminopropilformiāts

EK Nr. 424-260-3

1194

1195

5-nitro-o-toluidīns [1]
5-nitro-o-toluidīna hidrogēnhlorīds [2]

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

1196

1-(1-naftilmetil)hinolīnijahlorīds

65322-65-8

1197

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

143322-57-0

1198

pimetrozīns (ISO)

123312-89-0

1199

oksadiargils (ISO)

39807-15-3

1200

hlortoluron
(3-(3-hlor-p-tolil)-1,1-dimetilurīnviela)

15545-48-9

1201

N-[2-(3-acetil-5-nitrotiofēn-2-ilazo)-5-dietilaminofenil]acetamīds

EK Nr. 416-860-9
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Atsauces Nr.
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CAS No
EK Nr.

1202

1,3-bis(vinilsulfonilacetamido)-propāns

1203

p-fenetidīns (4-etoksianilīns)

156-43-4

1204

m-fenilēndiamīns un tā sāļi

108-45-2

1205

atliekvielas (akmeņogļu darva), kreozoteļļas dest., ja satur > 0,005 masas
% benzopirēna

92061-93-3

1206

kreozoteļļa, acenaftēna frakcija, mazgāšanas eļļa, ja satur > 0,005 masas %
benzopirēna

90640-84-9

1207

kreozoteļļa, ja satur > 0,005 masas % benzopirēna

61789-28-4

1208

kreozots, ja satur > 0,005 masas % benzopirēna

8001-58-9

1209

kreozoteļļa, destilāts ar augstu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa, ja
satur > 0,005 masas % benzopirēna

70321-79-8

1210

ekstrakcijas atliekvielas (akmeņogles), kreozoteļļas skābe, mazgāšanas eļļas
ekstrakcijas atliekvielas, ja satur > 0,005 masas % benzopirēna

122384-77-4

1211

kreozoteļļa, destilāts ar zemu viršanas temperatūru, mazgāšanas eļļa, ja
satur > 0,005 masas % benzopirēna

70321-80-1

93629-90-4

(1) Šīs sastāvdaļas atsauces numurs II pielikumā ir 364.
(2) Šīs sastāvdaļas atsauces numurs II pielikumā ir 413.”

2) Direktīvas III pielikuma pirmo daļu groza šādi:
a) svītro ierakstu ar atsauces numuru 19;
b) ierakstā ar atsauces numuru 1.a (b sleja) vārdus “Borskābe, borāti un tetraborāti” aizstāj ar vārdiem “Borskābe, borāti un
tetraborāti, izņemot II pielikumā minēto vielu ar atsauces numuru 1184”;
c) ierakstā ar atsauces numuru 8 (b sleja) vārdus “m-un p-fenilēndiamīns, to N-aizvietotie atvasinājumi un to sāļi;
N-aizvietotie o-fenilēndiamīna atvasinājumi (5), izņemot atvasinājumus, kas minēti citur šajā pielikumā” aizstāj ar vārdiem
“p-fenilēndiamīns, tā N-aizvietotie atvasinājumi un tā sāļi; N-aizvietotie o-fenilēndiamīna atvasinājumi (5), izņemot atvasinājumus, kas minēti citur šajā pielikumā”.

