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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2007/1/EG VAN DE COMMISSIE
van 29 januari 2007
tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op
de aanpassing van bijlage II aan de technische vooruitgang
(Voor de EER relevante tekst)
(5)

Aangezien het WCC vóór 31 juli 2006 geen nieuwe
wetenschappelijke gegevens heeft ontvangen voor de evaluatie van N,N′-dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propaandiamide, moet die stof in bijlage II worden opgenomen.

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 8, lid 2,

(6)

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

Na raadpleging van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten (WCC),

(7)

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

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap,

Overwegende hetgeen volgt:
(1)

(2)

(3)

(4)

Naar aanleiding van de adviezen die het WCC op grond
van wetenschappelijke studies heeft uitgebracht, is de
Commissie met de lidstaten en de belanghebbende partijen een algemene strategie voor de regulering van haarkleurstoffen overeengekomen, die inhoudt dat de industrie de dossiers met wetenschappelijke gegevens over
haarkleurstoffen ter evaluatie aan het WCC moet voorleggen.
De stoffen waarvoor tijdens de publieke raadpleging geen
blijk is gegeven van uitdrukkelijke belangstelling voor het
gebruik ervan in haarkleurmiddelen en waarvoor geen
geactualiseerde veiligheidsdossiers zijn ingediend die een
passende risicobeoordeling mogelijk maken, moeten in
bijlage II worden opgenomen.
Tot nu toe werd 4-amino-3-fluorfenol beschouwd als een
stof die viel onder de algemene vermelding van rangnummer 22 voor aniline en zouten en gehalogeneerde
en gesulfoneerde derivaten daarvan. Aangezien echter
niet zonder meer duidelijk is dat 4-amino-3-fluorfenol
tot die groep anilineverbindingen behoort, moet voor
die stof een specifieke vermelding in bijlage II worden
opgenomen.
Voor de duidelijkheid moet de stof epoxiconazool in
bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG worden verplaatst
van afzonderlijk rangnummer 1182 naar rangnummer
663.

(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2006/78/EG van de Commissie (PB L 271 van 30.9.2006,
blz. 56).

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG wordt overeenkomstig de
bijlage bij deze richtlijn gewijzigd.

Artikel 2
De lidstaten zorgen ervoor dat cosmetische producten die niet
aan deze richtlijn voldoen met ingang van 21 februari 2008
niet meer aan de eindconsument worden verkocht of geleverd.

Artikel 3
1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 21 augustus 2007 de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om 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.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 21 november 2007.

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.
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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 4
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het
Publicatieblad van de Europese Unie.
Artikel 5
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 29 januari 2007.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE
Bijlage II bij Richtlijn 76/768/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1) De nummers 1234 tot en met 1243 worden toegevoegd:

Nummer

Chemische naam/INCI-naam

CAS EG

„1234

PEG-3,2′,2′-di-p-fenyleendiamine

1235

6-Nitro-o-toluïdine

570-24-1

1236

HC Yellow No 11

73388-54-2

1237

HC Orange No 3

81612-54-6

1238

HC Green No 1

52136-25-1

1239

HC Red No 8 en zouten daarvan

97404-14-3,
13556-29-1

1240

Tetrahydro-6-nitrochinoxaline en zouten daarvan

158006-54-3,
41959-35-7

1241

Disperse Red 15, behalve als onzuiverheid in Disperse Violet 1

116-85-8

1242

4-Amino-3-fluorfenol

399-95-1

1243

N,N′-Dihexadecyl-N,N′-bis(2-hydroxyethyl)propaandiamide

144644-13-3

149591-38-8”

Bishydroxyethyl biscetyl malonamide

2) De vermelding onder nummer 1182 wordt geschrapt.
3) Rangnummer 663 wordt vervangen door: „(2RS,3RS)-3-(2-Chloorfenyl)-2-(4-fluorfenyl)-[(1H-1,2,4-triazool-1-yl)methyl]oxiraan; epoxiconazool (CAS: 133855-98-8)”.

