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RICHTLIJN 2005/80/EG VAN DE COMMISSIE
van 21 november 2005
tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op
de aanpassing van de bijlagen II en III aan de technische vooruitgang
(Voor de EER relevante tekst)

als CMR-stof van categorie 3 zijn ingedeeld, in bijlage II
bij Richtlijn 76/768/EEG worden opgenomen, tenzij ze
door het WCC zijn beoordeeld en voor gebruik in cosmetische producten werden aanvaard.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
Gelet op Richtlijn 76/768/EEG van de Raad van 27 juli 1976
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der
lidstaten inzake cosmetische producten (1), en met name op
artikel 4 ter en artikel 8, lid 2,

(4)

Als CMR-stof van categorie 1 of 2 ingedeelde stoffen die
zijn opgenomen in bijlage III, eerste deel, bij Richtlijn
76/768/EEG moeten worden geschrapt, aangezien deze
stoffen nu zijn opgenomen in bijlage II bij Richtlijn
76/768/EEG en daarom geen deel mogen uitmaken van
de samenstelling van cosmetische producten.

(5)

Bij Richtlijn 2004/93/EG van de Commissie (5) zijn in
bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG bepaalde stoffen toegevoegd, die daarin reeds waren opgenomen. Die bijlage
moet daarom voor de duidelijkheid worden gewijzigd.

(6)

Richtlijn 76/768/EEG moet daarom dienovereenkomstig
worden gewijzigd.

(7)

De in deze richtlijn vervatte maatregelen zijn in overeenstemming met het advies van het Permanent Comité
voor cosmetische producten,

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

Richtlijn 76/768/EEG, zoals gewijzigd bij Richtlijn
2003/15/EG van het Europees Parlement en de
Raad (2), verbiedt het gebruik in cosmetische producten
van stoffen die als kankerverwekkend, mutageen of giftig
voor de voortplanting (CMR) zijn ingedeeld in categorie
1, 2 of 3 van bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG van de
Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de
wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
stoffen (3), maar staat het gebruik van stoffen die bij
Richtlijn 67/548/EEG in categorie 3 zijn ingedeeld, toe
indien zij werden beoordeeld en aanvaard door het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en
voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten
(WCCNVP), vervangen door het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten (WCC) bij Besluit
2004/210/EG van de Commissie (4).
Richtlijn 67/548/EEG is gewijzigd bij Richtlijn
2004/73/EG en daarom moeten maatregelen worden genomen om Richtlijn 76/768/EEG in overeenstemming te
brengen met Richtlijn 67/548/EEG.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen II en III bij Richtlijn 76/768/EEG worden gewijzigd
overeenkomstig de tekst in de bijlage bij deze richtlijn.

Artikel 2
Aangezien sommige stoffen die in bijlage I bij Richtlijn
67/548/EEG als CMR-stof van categorie 1 of 2 zijn ingedeeld, nog niet zijn vermeld in bijlage II bij Richtlijn
76/768/EEG, moeten ze hierin worden opgenomen. Ook
moeten stoffen die in bijlage I bij Richtlijn 67/548/EEG

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat cosmetische producten die niet aan deze richtlijn voldoen,
vanaf 22 augustus 2006 niet meer door in de Gemeenschap
gevestigde fabrikanten of importeurs in de handel worden gebracht.

(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2005/52/EG van de Commissie (PB L 234 van 10.9.2005,
blz. 9)
(2) PB L 66 van 11.3.2003, blz. 26.
3
( ) PB 196 van 16.8.1967, blz. 1. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2004/73/EG van de Commissie (PB L 152 van
30.4.2004, blz. 1).
(4) PB L 66 van 4.3.2004, blz. 45.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat deze producten na 22 november 2006 niet meer aan de
eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

(3)

(5) PB L 300 van 25.9.2004, blz. 13.
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Artikel 3

Artikel 4

1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 22 mei 2006
aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de tekst
van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze richtlijn.

Deze richtlijn treedt in werking op de derde dag volgende op
die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Unie.

Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor die verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mee die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 21 november 2005.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE
De bijlagen II en III bij Richtlijn 76/768/EEG worden als volgt gewijzigd:
1) Bijlage II wordt als volgt gewijzigd:
a) de vermeldingen onder de nummers 615 en 616 worden geschrapt;
b) de vermelding onder nummer 687 komt als volgt te luiden:
„687. Dinitrotolueen, technisch (CAS: 121-14-2)”;
c) de volgende nummers 1137 tot en met 1211 worden toegevoegd:
Nummer

Chemische naam

CAS
EG

„1137

Isobutylnitriet

542-56-3

1138

Isopreen (gestabiliseerd)
(2-methyl-1,3-butadieen)

78-79-5

1139

1-Broompropaan
(n-propylbromide)

106-94-5

1140

Chloropreen (gestabiliseerd)
(2-chloor-1,3-butadieen)

126-99-8

1141

1,2,3-Trichloorpropaan

96-18-4

1142

Ethyleenglycoldimethylether (EGDME)

110-71-4

1143

Dinocap (ISO)

39300-45-3

1144

Diaminotolueen, technisch — mengsel van [4-methyl-m fenyleendiamine] (1) en [2-methyl-m fenyleendiamine] (2)
(methylfenyleendiamine)

25376-45-8

1145

p-Chloorbenzotrichloride

5216-25-1

1146

Difenylether, octabroomderivaat

32536-52-0

1147

1,2-Bis(2-methoxyethoxy)ethaan
(triethyleenglycoldimethylether, TEGDME)

1148

Tetrahydrothiopyran-3-carboxaldehyd

1149

4,4'-Bis(dimethylamino)benzofenon
(Michlers keton)

1150

Oxiraanmethanol, 4-methylbenzeensulfonaat, (S)-

1151

1,2-Benzeendicarbonzuur, dipentylester, vertakt en niet-vertakt [1]
n-Pentylisopentylftalaat [2]

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

Di-n-pentylftalaat [3]

131-18-0 [3]

Diisopentylftalaat [4]

605-50-5 [4]

1152

Benzylbutylftalaat (BBP)

1153

1,2-Benzeendicarbonzuur, di-C7-11-vertakt-en niet-vertakt-alkylesters

85-68-7
68515-42-4
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Chemische naam

CAS
EG

Mengsel van: dinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-hydroxy-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4-dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat en trinatrium-4-(3-ethoxycarbonyl-4-(5-(3-ethoxycarbonyl-5-oxido-1-(4-sulfonatofenyl)pyrazool-4-yl)penta-2,4 dienylideen)-4,5-dihydro-5-oxopyrazool-1-yl)benzeensulfonaat

EG 402-660-9

(Methyleenbis(4,1-fenyleenazo(1-(3-(dimethylamino)propyl)-1,2-dihydro6-hydroxy-4-methyl-2-oxopyridine-5,3-diyl)))-1,1'-dipyridiniumdichloridedihydrochloride

EG 401-500-5

1156

2-[2-Hydroxy-3-(2-chloorfenyl)carbamoyl-1-naftylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3methylfenyl)-carbamoyl-1-naftylazo]fluoreen-9-on

EG 420-580-2

1157

Azafenidin

68049-83-2

1158

2,4,5-Trimethylaniline [1]

137-17-7 [1]

Nummer

1154

1155

2,4,5-Trimethylanilinehydrochloride [2]

21436-97-5 [2]

1159

4,4'-Thiodianiline en zouten daarvan

139-65-1

1160

4,4'-Oxydianiline (p-aminofenylether) en zouten daarvan

101-80-4

1161

N,N,N',N'-Tetramethyl-4,4'-methyleendianiline

101-61-1

1162

6-Methoxy-m-toluïdine
(p-cresidine)

120-71-8

1163

3-Ethyl-2-methyl-2-(3-methylbutyl)-1,3-oxazolidine

143860-04-2

1164

Mengsel van: 1,3,5-tris(3-aminomethylfenyl)-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine2,4,6-trion en een mengsel van oligomeren van 3,5-bis(3 aminomethylfenyl)-1-poly[3,5-bis(3-aminomethylfenyl)-2,4,6-trioxo-1,3,5-(1H,3H,5H)triazine-1-yl]-1,3,5-(1H,3H,5H)-triazine-2,4,6-trion

EG 421-550-1

1165

2-Nitrotolueen

88-72-2

1166

Tributylfosfaat

126-73-8

1167

Naftaleen

91-20-3

1168

Nonylfenol [1]

25154-52-3 [1]

4-Nonylfenol, vertakt [2]

84852-15-3 [2]

1169

1,1,2-Trichloorethaan

79-00-5

1170

Pentachloorethaan

76-01-7

1171

Vinylideenchloride
(1,1-dichloorethyleen)

75-35-4

1172

Allylchloride
(3-chloorpropeen)

107-05-1

1173

1,4-Dichloorbenzeen
(p-dichloorbenzeen)

106-46-7

1174

Bis(2-chloorethyl)ether

111-44-4

1175

Fenol

108-95-2

1176

Bisfenol A
(4,4'-isopropylideendifenol)

80-05-7

1177

Trioxymethyleen
(1,3,5-trioxaan)

110-88-3

1178

Propargite (ISO)

2312-35-8
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Chemische naam

22.11.2005

CAS
EG

1179

1-Chloor-4-nitrobenzeen

100-00-5

1180

Molinate (ISO)

2212-67-1

1181

Fenpropimorf

67564-91-4

1182

Epoxiconazool

133855-98-8

1183

Methylisocyanaat

1184

N,N-Dimethylaniliniumtetrakis(pentafluorfenyl)boraat

118612-00-3

1185

O,O′-(ethenylmethylsilyleen)di[(4-methylpentaan-2-on)oxim]

EG 421-870-1

1186

2:1 mengsel van: 4-(7-hydroxy-2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinol-4yltris(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftaleen-1-sulfonaat) en 4-(7-hydroxy2,4,4-trimethyl-2-chromanyl)resorcinolbis(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftaleen-1-sulfonaat)

140698-96-0

Mengsel van: het reactieproduct van 4,4′-methyleenbis[2-(4-hydroxybenzyl)-3,6-dimethylfenol] en 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftaleensulfonaat
(1:2) en het reactieproduct van 4,4′-methyleenbis[2-(4-hydroxybenzyl)3,6-dimethylfenol] en 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaftaleensulfonaat (1:3)

EG 417-980-4

Malachietgroen, hydrochloride [1]

569-64-2 [1]

1187

1188

Malachietgroen, oxalaat [2]

624-83-9

18015-76-4 [2]

1189

1-(4-Chloorfenyl)-4,4-dimethyl-3-(1,2,4-triazool-1-ylmethyl)pentaan-3-ol

107534-96-3

1190

5-(3-Butyryl-2,4,6-trimethylfenyl)-2-[1-(ethoxyimino)propyl]-3-hydroxycyclohex-2-een-1 on

138164-12-2

1191

trans-4-Fenyl-L-proline

96314-26-0

1192

Bromoxynilheptanoaat (ISO)

56634-95-8

1193

Mengsel van: 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl)azo]-2-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoëzuur en 5-[(4-[(7-amino-1-hydroxy-3-sulfo-2-naftyl)azo]-2,5-diethoxyfenyl)azo]-3-[(3-fosfonofenyl)azo]benzoëzuur

163879-69-4

2-{4-(2-Ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4sulfamoylfenylazo)-2-sulfonatonaft-7-ylamino]-1,3,5-triazine-2-ylamino}2-aminopropylformiaat

EG 424-260-3

1194

1195

5-Nitro-o-toluïdine [1]
5-Nitro-o-toluïdinehydrochloride [2]

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

1196

1-(1-Naftylmethyl)chinoliniumchloride

65322-65-8

1197

(R)-5-Broom-3-(1-methyl-2-pyrrolidinylmethyl)-1H indool

143322-57-0

1198

Pymetrozine (ISO)

123312-89-0

1199

Oxadiargyl (ISO)

39807-15-3

1200

Chloortoluron
(3-(3-chloor-p-tolyl)-1,1-dimethylureum)

15545-48-9

1201

N-[2-(3-Acetyl-5-nitrothiofeen-2-ylazo)-5 diethylaminofenyl]aceetamide

EG 416-860-9
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Chemische naam
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CAS
EG

1202

1,3-Bis(vinylsulfonylaceetamido)propaan

1203

p-Fenetidine (4-ethoxyaniline)

156-43-4

1204

m-Fenyleendiamine en zouten daarvan

108-45-2

1205

Residuen (koolteer), creosootolie destillatie-, indien gehalte benzo[a]pyreen > 0,005 % m/m

92061-93-3

1206

Creosootolie, acenafteenfractie, benzol-wasolie, indien gehalte benzo[a]pyreen > 0,005 % m/m

90640-84-9

1207

Creosootolie, indien gehalte benzo[a]pyreen > 0,005 % m/m

61789-28-4

1208

Creosoot, indien gehalte benzo[a]pyreen > 0,005 % m/m

8001-58-9

1209

Creosootolie, hoogkokend destillaat, benzol-wasolie, indien gehalte benzo[a]pyreen > 0,005 % m/m

70321-79-8

1210

Extractieresiduen (kool), creosootolie zure, benzol-wasolie, extractieresidu,
indien gehalte benzo[a]pyreen > 0,005 % m/m

122384-77-4

1211

Creosootolie, laagkokend destillaat, benzol-wasolie, indien gehalte benzo[a]pyreen > 0,005 % m/m

70321-80-1

93629-90-4

(1) Voor het bestanddeel afzonderlijk: zie nummer 364 in bijlage II.
(2) Voor het bestanddeel afzonderlijk: zie nummer 413 in bijlage II.”

2) Bijlage III, eerste deel, wordt als volgt gewijzigd:
a) de vermelding onder rangnummer 19 wordt geschrapt;
b) onder rangnummer 1a, kolom b „Stoffen”, wordt de tekst „Boorzuur, boraten en tetraboraten” vervangen door
„Boorzuur, boraten en tetraboraten, met uitzondering van stof nummer 1184 in bijlage II”;
c) onder rangnummer 8, kolom b „Stoffen”, wordt de tekst „m-en p-fenyleendiamine, de N gesubstitueerde derivaten en de
zouten daarvan, de N-gesubstitueerde derivaten van o-fenyleendiamine (5), met uitzondering van de elders in deze bijlage
vermelde derivaten” vervangen door „p-Fenyleendiamine, N-gesubstitueerde derivaten en zouten daarvan, N-gesubstitueerde
derivaten van o-fenyleendiamine (5), met uitzondering van de elders in deze bijlage vermelde derivaten”.

