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SMERNICA KOMISIE 2005/80/ES
z 21. novembra 2005,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS týkajúca sa kozmetických výrobkov s cieľom
prispôsobiť jej prílohy II a III technickému pokroku
(Text s významom pre EHP)

67/548/EHS by sa mali tiež začleniť do prílohy II
k smernici 76/768/EHS, s výnimkou látok, ktoré VVSV
posúdil a zistil, že sú prípustné na použitie
v kozmetických výrobkoch.

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 4 písm. b)
a článok 8 ods. 2,

(4)

Látky klasifikované ako KMT látky kategórie 1 a 2,
uvedené v prílohe III časti 1 k smernici 76/768/EHS,
treba vypustiť, pretože tieto látky sa teraz uvádzajú
v prílohe II k smernici 76/768/EHS, a preto nesmú byť
súčasťou zloženia kozmetických výrobkov.

(5)

Smernica Komisie 2004/93/ES (5) ustanovila vloženie
určitých látok do prílohy II k nariadeniu 76/768/EHS,
ktoré už boli v prílohe uvedené. Príloha by sa preto
mala v záujme zrozumiteľnosti zmeniť.

(6)

Smernica 76/768/EHS by sa preto mala zodpovedajúcim
spôsobom zmeniť.

(7)

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

po porade s Vedeckým výborom pre spotrebiteľské výrobky,

keďže:

(1)

Smernica 76/768/EHS, zmenená a doplnená smernicou
Európskeho parlamentu a Rady 2003/15/ES (2), zakazuje
v kozmetických výrobkoch používať látky klasifikované
ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre rozmnožovanie (KMT) kategórií 1, 2 a 3 podľa prílohy I k smernici Rady 67/548/EHS z 27. júna 1967 o aproximácii
zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení
týkajúcich sa klasifikácie, balenia a označovania nebezpečných látok (3), ale povoľuje používať látky klasifikované v kategórii 3 podľa smernice 67/548/EHS na
základe posúdenia a schválenia Vedeckého výboru pre
kozmetické výrobky a nepotravinárske výrobky určené
pre spotrebiteľov VVKVNPV, ktorý bol rozhodnutím
Komisie 2004/210/ES (4) nahradený Vedeckým výborom
pre spotrebiteľské výrobky (VVSV).

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

Článok 1
(2)

Smernica 67/548/EHS bola zmenená a doplnená smernicou 2004/73/ES, a preto je potrebné prijať opatrenia
s cieľom uviesť smernicu 76/768/EHS do súladu
s ustanoveniami smernice 67/548/EHS.

(3)

Pretože niektoré látky klasifikované ako KMT látky kategórií 1 a 2 podľa prílohy I k smernici 67/548/EHS ešte
nie sú uvedené v prílohe II k smernici 76/768/EHS, je
potrebné ich začleniť do tejto prílohy. Látky klasifikované
ako KMT látky kategórie 3 podľa prílohy I k smernici

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, ktorými sa
zabezpečí, že od 22. augusta 2006 výrobcovia Spoločenstva
ani dovozcovia prítomní v Spoločenstve neumiestnia na trh
kozmetické výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou.

(1) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169. Smernica naposledy zmenená
a doplnená smernicou Komisie 2005/52/ES (Ú. v. EÚ L 234,
10.9.2005, s. 9).
(2) Ú. v. EÚ L 66, 11.3.2003, s. 26.
3
( ) Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená
a doplnená smernicou Komisie 2004/73/ES (Ú. v. EÚ L 152,
30.4.2004, s. 1).
(4) Ú. v. EÚ L 66, 4.3.2004, s. 45.

Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili,
že uvedené výrobky sa nebudú predávať ani poskytovať konečnému spotrebiteľovi po 22. novembri 2006.

Prílohy II a III k smernici 76/768/EHS sa menia a dopĺňajú
v súlade s textom uvedeným v prílohe k tejto smernici.

Článok 2

(5) Ú. v. EÚ L 300, 25.9.2004, s. 13.

22.11.2005

SK

Úradný vestník Európskej únie

L 303/33

Článok 3

Článok 4

1.
Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto
smernicou najneskôr do 22. mája 2006. Členské štáty bezodkladne oznámia Komisii znenie týchto ustanovení a korelačnú
tabuľku medzi takýmito predpismi a touto smernicou.

Táto smernica nadobúda účinnosť tretím dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.

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 5
Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 21. novembra 2005
Za Komisiu
Günter VERHEUGEN

podpredseda
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PRÍLOHA
Prílohy II a III k smernici 76/768/EHS sa menia a dopĺňajú takto:
1. Príloha II sa mení a dopĺňa takto:
a) odkazové čísla 615 a 616 sa vypúšťajú;
b) odkazové číslo 687 sa nahrádza takto:
„687. dinitrotoluén, technicky čistý (č. CAS 121-14-2)“;
c) odkazové čísla 1137 až 1211 sa vkladajú takto:
Odkazové
číslo

Chemický názov

č. CAS
č. ES

„1137

izobutylnitrit

542-56-3

1138

izoprén (stabilizovaný)
(2-metyl-1,3-butadién)

78-79-5

1139

1-brómpropán
n-propylbromid

106-94-5

1140

chloroprén (stabilizovaný)
2-chlórbuta-1,3-dién

126-99-8

1141

1,2,3-trichlórpropán

96-18-4

1142

etylénglykoldimetyléter (EGDME)

110-71-4

1143

dinokap (ISO)

39300-45-3

1144

diaminotoluén, technický výrobok – zmes [4-metyl-m-fenyléndiamínu] (1)
[2-metyl-m-fenyléndiamín] (2)
metyl-fenyléndiamínu

25376-45-8

1145

1-chlór-4-(trichlórmetyl)benzén

5216-25-1

1146

difenyléter, oktabrómderivát

32536-52-0

1147

1,2-bis(2-metoxyetoxy)etán
trietylénglykoldimetyléter (TEGDME)

112-49-2

1148

tetrahydrotiopyrán-3-karboxaldehyd

61571-06-0

1149

bis[4-(dimetylamino)fenyl]ketón
(Michlerov ketón)

1150

oxiránmetanol, 4-metyl-benzénsulfonát, (S)-

1151

kyselina 1,2-benzéndikarboxylová, dipentylester, rozvetvený a lineárny [1];
n-pentyl-izopentylftalát [2];

90-94-8
70987-78-9
84777-06-0 [1]
– [2]

di-n-pentyl-ftalát [3];

131-18-0 [3]

diizopentyl-ftalát [4]

605-50-5 [4]

1152

benzyl-butyl-ftalát (BBP)

1153

kyselina 1,2-benzéndikarboxylová di-C7-11, rozvetvené a lineárne alkylestery

85-68-7
68515-42-4
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Chemický názov

č. CAS
č. ES

zmes 4-(3-etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonátofenyl) pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5-oxopyrazol-1-yl)
benzénsulfonátu disodného a 4-(3-etoxykarbonyl-4-(5-(3-etoxykarbonyl-5oxido-1-(4-sulfonátofenyl)pyrazol-4-yl)penta-2,4-dienylidén)-4,5-dihydro-5oxopyrazol-1-yl)benzénsulfonátu trisodného

č. ES 402-660-9

(metylénbis(4,1-fenyléndiazenyl(1-(3-(dimetylamino)propyl)-1,2-dihydro-6hydroxy-4-metyl-2-oxopyridín-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridíniumdichlorid dihydrochlorid

č. ES 401-500-5

1156

2-[2-hydroxy-3-(2-chlórfenyl) karbamoyl-1-naftyldiazenyl]-7-[2-hydroxy-3(3-fenyl(metyl))-karbamoyl-1-naftyldiazenyl]fluorén-9-ón

č. ES 420-580-2

1157

azafenidín

68049-83-2

1158

2,4,5-trimetylanilín [1];

137-17-7 [1]

Odkazové
číslo

1154

1155

2,4,5-trimetylanilín-hydrochlorid [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4'-sulfándiylbisanilín a jeho soli

139-65-1

1160

4,4'-oxydianilín ((4-aminofenyl) éter) a jeho soli

101-80-4

1161

N,N,N',N'-tetrametyl-4,4'-metyléndianilín

101-61-1

1162

2-metoxy-5-metylanilín
(p-krezidín)

120-71-8

1163

3-etyl-2-metyl-2-(3-metylbutyl)-1,3-oxazolidín

1164

zmes
1,3,5-tris(3-aminometylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-2,4,6-triónu
a zmes oligomérov z: 3,5-bis(3-aminometylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminometylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazín-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)triazín-2,4,6-triónu

143860-04-2

č. ES 421-550-1

1165

2-nitrotoluén

88-72-2

1166

tributyl-fosfát

126-73-8

1167

naftalén

91-20-3

1168

nonylfenol [1];

25154-52-3 [1]

4-nonylfenol, nonyl rozvetvený [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-trichlóretán

79-00-5

1170

pentachlóretán

76-01-7

1171

vinylidén-chlorid
(1,1-dichlóretén)

75-35-4

1172

alyl-chlorid
(3-chlórpropén)

107-05-1

1173

1,4-dichlórbenzén
(p-dichlórbenzén)

106-46-7

1174

bis(2-chlóretyl)éter

111-44-4

1175

fenol

108-95-2

1176

bisfenol A
(4,4'-izopropylidéndifenol)

80-05-7

1177

trioxymetylén
(1,3,5-trioxán)

110-88-3

1178

propargit (ISO)

2312-35-8
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Odkazové
číslo

Chemický názov

22.11.2005

č. CAS
č. ES

1179

1-chlór-4-nitrobenzén

100-00-5

1180

molinát (ISO)

2212-67-1

1181

fenpropimorf

67564-91-4

1182

epoxikonazol

133855-98-8

1183

metylizokyanát

1184

etyl-2-hydroxybenzoát (N,N-dimetylanilínium tetrakis(pentafluórfenyl)borát)

1185

O,O′-(etenylmetylsilylén) di[(4-metylpentán-2-ón) oxím]

1186

zmes 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2-chromanyl)resorcinol-4-yl-tris(6-diazo5,6-dihydro-5-oxonaftalén-1-sulfonátu) a 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimetyl-2chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftalén-1-sulfonátu)
v pomere 2:1

140698-96-0

zmes reakčného produktu 4,4′-metylénbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu (1:2) a reakčného
produktu 4,4′-metylénebis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimetylfenolu] a 6diazo-5,6-dihydro-5-oxo-naftalénsulfonátu (v pomere 1:3)

č. ES 417-980-4

1187

1188

([4-[alfa-[4-(dimetylamino)fenyl]benzylidén]cyklohexa-2,5-dién-1-ylidén]dimetylamónium-chlorid) hydrochlorid malachitovej zelenej [1];
oxalát malachitovej zelenej [2]

624-83-9
118612-00-3
č. ES 421-870-1

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

1189

1-(4-chlórfenyl)-4,4-dimetyl-3-(1,2,4-triazol-1-ylmetyl)pentán-3-ol

107534-96-3

1190

5-(3-butyryl-2,4,6-trimetylfenyl)-2-[1-(etoxyimino)propyl]-3-hydroxycyklohex-2-én-1-ón

138164-12-2

1191

trans-4-fenyl-L-prolín

96314-26-0

1192

(2,6-dibróm-4-kyanofenyl)-heptanoát (ISO)

56634-95-8

1193

zmes kyseliny 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl) diazenyl]-2,5dietoxyfenyl)diazenyl]-2-[(3-fosfonofenyl)diazenyl]benzoovej a kyseliny 5[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)diazenyl]-2,5-dietoxyfenyl)diazenyl]-3-[(3-fosfonofenyl) diazenyl]benzoovej

163879-69-4

1194

1195

2-{4-(2-amóniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-metyl-2-metoxy-4-sulfamoylfenyldiazenyl)-2-sulfonátonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazín-2-ylamino}-2aminopropyl formiát
2-metyl-5-nitroanilín [1];

č. ES 424-260-3

99-55-8 [1]

5-nitro-2-metylanilínium-chlorid [2]

51085-52-0 [2]

1196

1-(1-naftylmetyl)chinolínium-chlorid

65322-65-8

1197

(R)-5-bróm-3-(1-metyl-2-pyrolidinyl metyl)-1H-indol

143322-57-0

1198

pymetrozín (ISO)

123312-89-0

1199

oxadiargyl (ISO) (3-[2,4-dichlór-5-(prop-2-inyloxy)fenyl]-5-(1,1-dimetyletyl)1,3,4-oxadiazol-2(3H)-ón)

39807-15-3

1200

chlórtolurón
3-(3-chlór-p-tolyl)-1,1-dimetylmočovina

15545-48-9

1201

N-[2-(3-acetyl-5-nitrotiofén-2-yldiazenyl)-5-dietylaminofenyl] acetamid

č. ES 416-860-9
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Odkazové
číslo

Chemický názov
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č. CAS
č. ES

1202

1,3-bis(vinylsulfonylacetamid)-propán

1203

4-etoxyanilín [4]

156-43-4

1204

benzén-1,3-diamín a jeho soli

108-45-2

1205

destilačné zvyšky (po destilácii uhoľného dechtu), kreozotový olej, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

92061-93-3

1206

kreozotový olej, acenafténová frakcia, prací olej, ak obsahujú > 0,005 % hm.
benzo[a]pyrénu

90640-84-9

1207

kreozotový olej, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

61789-28-4

1208

kreozot, ak obsahuje > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

8001-58-9

1209

kreozotový olej, destilát s vysokou teplotou varu, prací olej, ak obsahujú
> 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

70321-79-8

1210

extrakčné zvyšky (uhoľné), kyslý kreozotový olej, extračné zvyšky pracieho
oleja, ak obsahujú > 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

122384-77-4

1211

kreozotový olej, destilát s nízkou teplotou varu, prací olej, ak obsahujú
> 0,005 % hm. benzo[a]pyrénu

70321-80-1

93629-90-4

(1) Samostatnú zložku pozri v prílohe II, odkazové číslo 364.
(2) Samostatnú zložku pozri v prílohe II, odkazové číslo 413.“

2. Príloha III časť jeden sa mení a dopĺňa takto:
a) odkazové číslo 19 sa vypúšťa;
b) v odkazovom čísle 1a stĺpci b sa slová „kyselina bórová, boritany a tetraboritany“ nahrádzajú slovami „kyselina
bórová, boritany a tetraboritany okrem látky č. 1184 v prílohe II“;
c) v odkazovom čísle 8 stĺpci b sa slová „m-a p-fenyléndiamín, ich N-substituované deriváty a ich soli, N-substituované deriváty o-fenyléndiamínu (5), s výnimkou derivátov uvedených v inej časti tejto prílohy“ nahrádzajú slovami
„p-fenyléndiamín, jeho N-substituované deriváty a jeho soli, N-substituované deriváty o-fenyléndiamínu (5),
s výnimkou derivátov uvedených v inej časti tejto prílohy“.

