Slovenská legislatíva v oblasti kozmetických výrobkov
PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI BEZPEČNOSTI KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
1. Zákon č. 335/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplnení niektorých zákonov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25582
2. Nariadenie vlády SR č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na
kozmetické výrobky
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=260
Novely nariadenia vlády č. 658/2005 Z.z.:
1. Nariadenie vlády SR č. 538/2006 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=205
2. Nariadenie vlády SR č. 108/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 538/2006 Z.z.
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=5245
3. Nariadenie vlády SR č. 418/2007 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25611
4. Nariadenie vlády SR č. 124/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25748
5. Nariadenie vlády SR č. 374/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25836
6. Nariadenie vlády SR č. 141/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25965
7. Nariadenie vlády SR č. 522/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=260978. Nariadenie vlády SR č.
81/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č.
658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=26158
9. Nariadenie vlády SR č. 287/2010 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR
č. 658/2005 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na kozmetické výrobky v znení
neskorších predpisov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=26226
3. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 z 30.
novembra 2009 o kozmetických výrobkoch
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:sk:PDF
4. Nariadenie vlády SR č. 348/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú analytické metódy na
kontrolu zloženia kozmetických výrobkov

http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2004&cc=146
5. Vyhláška MZ SR č. 520/2007 Z.z., ktorou sa ustanovuje rozsah požadovaných
vedomostí pre skúšky odbornej spôsobilosti, podrobnosti o zriaďovaní a činnosti
komisií na preskúšanie odbornej spôsobilosti a obsah osvedčenia o odbornej
spôsobilosti
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25648
6. Vyhláška MZ SR č. 554/2007 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na zariadenia
starostlivosti o ľudské telo
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25659
7. Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii
a kontrole prenosných ochorení
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25901
8. STN/EN/ISO 22 716 Správna výrobná prax
SÚVISIACE PRÁVNE PREDPISY V OBLASTI OCHRANY SPOTREBITEĽA
A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľy a o zmene zákona Slovenskej republiky č.
372/1990 Z.z.o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25540
2. Nariadenie vlády SR č. 404/2007 Z.z. o všeobecnej bezpečnosti výrobkov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25602
3. Zákon NR č. 147/2001 Z.z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=3525
4. Zákon NR č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom
predaji v znení neskorších predpisov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=3311
5. Nariadenie vlády SR č. 46/2009 Z. z, ktorým sa ustanovujú požiadavky na aerosólové
rozprašovače
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25938
6 Zákon č. 469/2002 Z. z. o environmentálnom označovaní výrobkov v znení zákona č.
587/2004 Z. z. v znení zákona č. 217/2007 Z. z.
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=3875
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=4491
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=25523
7. Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR. 258/2003 Z. z. , ktorou sa vykonáva
zákon o environmentálnom označovaní výrobkov
http://www.zbierka.sk/zz/predpisy/default.aspx?CiastkaID=4113

EURÓPSKA LEGISLATÍVA
týkajúca sa kozmetických výrobkov
1. Smernica Rady 76/768/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii práva členských štátov v oblasti
kozmetických výrobkov (Ú. v. ES L 262, 27. 9. 1976). – konsolidované znenie
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/consolidated_dir.htm
Novely smernica 76/768/EHS nezaradené do konsolidovaného znenia:
Smernica Komisie 2007/67/ES
Smernica Komisie 2008/14/ES
Smernica Komisie 2008/42/ES
Smernica Komisie 2008/88/ES
Smernica Komisie 2008/123/ES
Smernica Komisie 2009/36/ES
Smernica Komisie 2009/129/ES
Smernica Komisie 2009/130/ES
Smernica Komisie 2009/134/ES
Smernica Komisie 2009/159/EÚ
Smernica Komisie 2009/1164/EÚ
Smernica Komisie 2010/3/EÚ
Smernica Komisie 2010/4/EÚ
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/consolidated_dir.htm
2. NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1223/2009 z 30.
novembra 2009 o kozmetických výrobkoch
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:342:0059:0209:sk:PDF
3. Odporúčanie Komisie o účinnosti opaľovacích prípravkov a o nich súvisiacich údajoch
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:265:SOM:SK:HTML
4. Rozhodnutie Komisie č. (ES) č. 2006/257/ES, ktoré dopĺňa rozhodnutie Komisie č.
96/335/ES, ktorým sa ustanovuje súpis a spoločná nomenklatúra zloženia kozmetických
výrobkov.
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2006:097:SOM:EN:HTML.
5 Oznámenie Komisie o dátume povinného uplatňovania aktualizácie súpisu a spoločnej
nomenklatúry prísad používaných v kozmetických výrobkoch (1)
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:C:2007:010:SOM:SK:HTML
6. CosIng - Databáza zložiek pridávaných do kozmetických výrobkov
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_inci_index.htm7. Rozhodnutie Komisie
č. 2004/905/ES, ktorým sa ustanovujú zásady oznamovania
nebezpečných spotrebiteľských výrobkov príslušným orgánom členských štátov
výrobcami a distribútormi v súlade s článkom 5 odsek 3 smernice 2001/95/ES
http://europa.eu.int/eurlex/lex/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:381:SOM:sk:HTML
8. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 o zrevidovanom
systéme (schéme) udeľovania environmentálnej značky spoločenstva
http://aprox.government.gov.sk/iap/regtrans.nsf/vdb_CelexNo/32000R1980
9. Rozhodnutie Komisie z 21. júna 2007, ktorým sa stanovujú ekologické kritériá na
udelenie environmentálnej značky Spoločenstva mydlám, šampónom a vlasovým
kondicionérom
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_eco_label.htm
10. Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č. 2006/2004/ES o spolupráci medzi
národnými orgánmi zodpovednými za vynucovanie právnych predpisov na ochranu
spotrebiteľa

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2004:364:SOM:EN:HTML
USMERNENIA EURÓPSKEJ KOMISIE
(uvádzajú sa takom jazyku, v akom boli uverejnené v Official Journal – Úradný vestník
EÚ)
Period after openig - labelling
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_guidance_docs.htm
Bordeline Products
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_borderline_docs.htm
¾ Guidance Document on the Relationship Between the General Product Safety
Directive (GPSD) and Certain Sector Directives with Provisions on Product Safety
¾ Guidance document agreed between the Commission services and the competent
authorities of Member States for the biocidal products Directive 98/8/EC and for the
cosmetic products Directive 76/768/EEC
¾ Guidance document on the demarcation between the cosmetis directive 76/768/EEC
and the medicinal products directive 2001/83 as agreed between the commission nad
services and the competent authorities of member states
The Restriction to „Professional Use“ in the Cosmetics Directive 76/768/EEC
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_guidance_docs.htm
THE “RESTRICTED FIELDS OF APPLICATION” FOR COLORING AGENTS IN
ANNEX IV TO
COSMETICS DIRECTIVE 76/768/EEC
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_colouring_agents.htm
ODPORÚČANIE KOMISIE zo 7. júna 2006, ktorým sa stanovujú usmernenia, pokiaľ
ide o používanie údajov o nevykonávaní testov na zvieratách v súlade so smernicou
Rady 76/768/EHS
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_animal_test.htmComposition and
undesirable effects of cosmetic products to be made easily accessible to
the public - practical implementation of article 7a(1)(h) 2nd paragraph of Council
directive 76/768/EEC
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_access_info.htm
USMERNENIE KOMISIE o oznamovaní nebezpečných spotrebiteľských výrobkov
príslušným orgánom členských štátov výrobcami a distribútormi v súlade s článkom 5
odsek 3 smernice 2001/95/ES
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidelines_en.print.htm
USMERNENIE KOMISIE - postup výrobcov a distribútorov pri prijatí nápravných
opatrení pri zistení že ich výrobky sú nebezpečné pre zdravie ľudí. (pozri českú verziu,
slovenská zatiaľ chýba)
http://ec.europa.eu/consumers/cons_safe/prod_safe/gpsd/guidelines_en.print.htm
INÉ DOKUMENTY
Testy na zvieratách
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_animal_test.htm
¾ Správa Európskej komisie Rade a Európskemu parlamentu
¾ Správa o vývoji, overovaní a právnom prijímaní alternatívnych metód týkajúcich sa
testov na zvieratách v oblasti kozmetiky (2004)
¾ Timetables for the phasing-out of animal testing in the framework of the 7th
Amendment to the Cosmetics Directive (Council Directive 76/768/EEC)
¾ For an overview on the different activities to elaborate alternative testing methods
Testing Guidance
http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_guidance_docs.htm
Methods of analysis

http://ec.europa.eu/enterprise/cosmetics/html/cosm_meth_analysis.htm
Scientific Committee on Cosmetic Products and Non-food products intended for
Consumers (SCCNFP) – opinoins
http://ec.europa.eu/health/ph_risk/committees/sccp/sccp_en.htm

