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SMERNICE
SMERNICA KOMISIE 2008/14/ES
z 15. februára 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/768/EHS o kozmetických výrobkoch s cieľom
prispôsobiť jej prílohu III technickému pokroku
(Text s významom pre EHP)
KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

(4)

S cieľom zabezpečiť hladký prechod od existujúceho
zloženia kozmetických výrobkov k zloženiu, ktoré je
v súlade s požiadavkami stanovenými v tejto smernici,
je potrebné stanoviť primerané prechodné obdobia.

(5)

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

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,

PRIJALA TÚTO SMERNICU:

keďže:
Článok 1
(1)

(2)

(3)

V smernici 76/768/EHS sa zakazuje používanie látok,
ktoré sú klasifikované ako karcinogénne, mutagénne
alebo toxické pre reprodukciu (ďalej len CMR) a ktoré
patria do kategórie 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 (2), v kozmetických výrobkoch. Používanie
látok zaradených do kategórie 3 podľa smernice
67/548/EHS sa však môže povoliť pod podmienkou
vyhodnotenia a schválenia Vedeckým výborom pre
spotrebné výrobky (Scientific Committee on Consumer
Products – SCCP).

Pokiaľ SCCP usudzuje, že prítomnosť (do 100 ppm)
glyoxalu v kozmetických výrobkoch, látky klasifikovanej
ako CMR patriacej do kategórie 3 podľa prílohy I k
smernici 67/548/EHS, predstavuje zanedbateľné riziko,
prílohu III k smernici 76/768/EHS je potrebné zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a doplniť.

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

(1) Ú. v. ES L 262, 27.9.1976, s. 169. Smernica naposledy zmenená
a doplnená smernicou Komisie 2007/67/ES (Ú. v. EÚ L 305,
23.11.2007, s. 22).
2
( ) Ú. v. ES 196, 16.8.1967, s. 1. Smernica naposledy zmenená
a doplnená smernicou Európskeho parlamentu a Rady
2006/121/ES (Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 851, korigendum
v Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 281).

Časť 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS sa mení a dopĺňa
v súlade s prílohou k tejto smernici.

Článok 2
Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby sa výrobky, ktoré nie sú v súlade s touto smernicou,
nepredávali alebo neposkytovali konečnému spotrebiteľovi po
16. februári 2009.

Článok 3
1.
Členské štáty prijmú a uverejnia najneskôr do 16. augusta
2008 zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné
na dosiahnutie súladu s touto smernicou. Komisii bezodkladne
oznámia znenie týchto ustanovení a tabuľku zhody medzi
týmito ustanoveniami a touto smernicou.

Tieto ustanovenia uplatňujú od 16. novembra 2008.

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.
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Článok 4
Táto smernica nadobúda účinnosť dvadsiatym dňom po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie.
Článok 5
Táto smernica je určená členským štátom.

V Bruseli 15. februára 2008.
Za Komisiu
Günter VERHEUGEN

podpredseda

PRÍLOHA
V časti 1 prílohy III k smernici 76/768/EHS sa dopĺňa tento údaj pre glyoxal:
Obmedzenia
Referenčné
číslo

Látka

a

b

„102

Glyoxal
Glyoxal (INCI)
č. CAS 107-22-2
č. EINECS 203-474-9

Oblasť aplikácie
a (alebo) použitia

Najvyššia prípustná
koncentrácia
v konečnom
kozmetickom
výrobku

Iné obmedzenia
a požiadavky

Podmienky použitia
a upozornenia, ktoré
musia byť uvedené
na obale

c

d

e

f

100 mg/kg“

