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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2007/17/EG VAN DE COMMISSIE
van 22 maart 2007
tot wijziging van Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met het oog op
de aanpassing van bijlagen III en VI aan de technische vooruitgang
(Voor de EER relevante tekst)

voorkomen en van het symbool (*) zijn voorzien wanneer deze in hogere concentraties voor andere specifieke
doeleinden worden gebruikt.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap,
(5)

Op basis van die veiligheidsdossiers heeft het WCC geconcludeerd dat het gebruik van verschillende conserveermiddelen in bijlage VI voor specifieke doeleinden en in
hogere concentraties veilig is.

(6)

Voor die conserveermiddelen moeten veilige maximumconcentraties bij gebruik voor andere specifieke doeleinden in bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG worden opgenomen. Voor de duidelijkheid moet bij de relevante vermeldingen in bijlage III worden aangegeven dat dezelfde
stof in bijlage VI van die richtlijn is opgenomen.

(7)

Voor stoffen die het WCC niet veilig acht bij gebruik
voor andere specifieke doeleinden in andere concentraties
dan die vastgesteld in bijlage VI, moeten de beperkingen
gelden die in die bijlage voor gebruik als conserveermiddel zijn vastgesteld. Daarom moet het symbool (*) voor
deze stoffen in bijlage VI worden geschrapt.

(8)

Met het oog op de coherentie moeten alle in bijlage VI
opgenomen stoffen die voor andere specifieke doeleinden
eveneens aan cosmetische producten mogen worden toegevoegd in hogere concentraties dan vermeld in die bijlage, voorzien zijn van het symbool (*).

(9)

Het WCC achtte het bovendien veilig de maximumconcentratie van benzoëzuur en het natriumzout daarvan in
producten die worden weggespoeld en in producten voor
mondverzorging, alsook de maximumconcentratie van
zinkpyrithion als conserveermiddel in haarverzorgingsproducten die worden uitgespoeld, te verhogen. Het is
bijgevolg wenselijk de rangnummers 1 en 8 van
bijlage VI bij Richtlijn 76/768/EEG dienovereenkomstig
aan te passen.

(10)

Het WCC is ook van oordeel dat methyldibroomglutaronitril niet in cosmetische producten mag voorkomen,
aangezien geen veilige gebruiksconcentraties zijn vastgesteld voor cosmetische producten die al dan niet zijn
bestemd om te worden weggespoeld. Deze stof moet
bijgevolg worden geschrapt onder rangnummer 36 van
bijlage VI bij Richtlijn 76/768/EEG.

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

(2)

In bijlage VI bij Richtlijn 76/768/EEG is een lĳst vastgesteld van conserveermiddelen die in cosmetische producten mogen voorkomen. De in bijlage VI opgenomen stoffen die voorzien zijn van het symbool (*) mogen ook in
andere dan de in die bĳlage genoemde concentraties in
cosmetische producten worden gebruikt voor andere
doeleinden dan als conserveermiddel, indien het specifieke doel blĳkt uit de aanbiedingsvorm van het product.
Het gebruik van deze stoffen kan in andere bijlagen bij
die richtlijn evenwel worden beperkt.
De in bijlage VI opgenomen stoffen die niet voorzien zijn
van het symbool (*) mogen niet in andere dan de in die
bĳlage genoemde concentraties worden gebruikt en de
andere daarin vastgestelde beperkingen gelden eveneens
wanneer die stoffen voor andere specifieke doeleinden
worden gebruikt.

(3)

Overeenkomstig het advies van het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten, hierna „het WCC” genoemd, moeten de beperkingen voor de gebruiksconcentratie en de waarschuwingen in bijlage VI eveneens gelden wanneer de conserveermiddelen die voorzien zijn
van het symbool (*) voor andere specifieke doeleinden
worden gebruikt.

(4)

Daarom heeft de Commissie de bedrijven verzocht veiligheidsdossiers in te dienen voor stoffen die op die lijst

(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/1/EG van de Commissie (PB L 25 van 1.2.2007,
blz. 9).

L 82/28

NL

Publicatieblad van de Europese Unie

(11)

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

(12)

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

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

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

23.3.2007

tekst van die bepalingen onverwijld mee, alsmede een tabel
ter weergave van het verband tussen die bepalingen en deze
richtlijn.
Wanneer de lidstaten die bepalingen aannemen, wordt in die
bepalingen zelf of bij de officiële bekendmaking daarvan naar
deze richtlijn verwezen. De regels voor deze verwijzing worden
vastgesteld door de lidstaten.
2.
De lidstaten delen de Commissie de tekst van de belangrijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.
Artikel 4

Artikel 2
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat in de Gemeenschap gevestigde fabrikanten of importeurs
vanaf 23 maart 2008 geen cosmetische producten die niet
aan deze richtlijn voldoen, meer in de handel brengen.

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Artikel 5

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat deze producten na 23 juni 2008 niet meer aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 22 maart 2007.

Artikel 3
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 23 september
2007 aan deze richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie de

Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter

23.3.2007
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BIJLAGE
Richtlijn 76/768/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1) Bijlage III, eerste deel, wordt als volgt gewijzigd:
De rangnummers 98 tot en met 101 worden toegevoegd zoals hieronder aangegeven:
Beperkingen
Rangnummer

Stoffen

a

b

„98

Salicylzuur (1)
(CAS-nr.
69-72-7)

Toepassingsgebied en/of
gebruik

Maximaal toelaatbare
concentratie in het
cosmetische eindproduct

Andere beperkingen en eisen

c

d

e

f

Niet gebruiken in preparaten voor kinderen
beneden de 3 jaar, met uitzondering van
shampoo.

Niet gebruiken
voor de verzorging van kinderen
beneden de 3
jaar (2)

a) Producten voor het
haar die worden
uitgespoeld

a) 3,0 %
b) 2,0 %

b) Andere producten

99

Anorganische
sulfieten en
bisulfieten (3)

a) Oxiderende kleurstoffen voor het
verven van het haar
b) Producten voor het
ontkrullen van het
haar
c) Zelfbruiners voor
het gezicht
d) Andere zelfbruiners

100

Triclocarban (4)
(CAS-nr.
101-20-2)

Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het
etiket dienen te
worden vermeld

Producten die worden
weggespoeld

Voor andere doeleinden dan om de ontwikkeling van micro-organismen in het
product tegen te gaan. Dat doel moet blĳken
uit de aanbiedingsvorm van het product.
a) 0,67 % uitgedrukt
als vrĳe SO2
b) 6,7 % uitgedrukt
als vrĳe SO2

Voor andere doeleinden dan om de ontwikkeling van micro-organismen in het
product tegen te gaan. Dat doel moet blĳken
uit de aanbiedingsvorm van het product.

c) 0,45 % uitgedrukt
als vrĳe SO2
d) 0,40 % uitgedrukt
als vrĳe SO2

1,5 %

Zuiverheidscriteria:
3,3',4,4'-tetrachloor-azobenzeen < 1 ppm
3,3',4,4'-tetrachloor-azoxybenzeen < 1 ppm
Voor andere doeleinden dan om de ontwikkeling van micro-organismen in het
product tegen te gaan. Dat doel moet blĳken
uit de aanbiedingsvorm van het product.

101

Zinkpyrithion (5)
(CAS-nr.
13463-41-7)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Producten voor het
haar die niet worden
uitgespoeld

0,1 %

Voor andere doeleinden dan om de ontwikkeling van micro-organismen in het
product tegen te gaan. Dat doel moet blĳken
uit de aanbiedingsvorm van het product.

Als conserveermiddel, zie bijlage VI, eerste deel, rangnummer 3.
Alleen ten aanzien van producten die eventueel voor verzorging van kinderen beneden de 3 jaar kunnen worden gebruikt en lang met de huid in aanraking blijven.
Als conserveermiddel, zie bijlage VI, eerste deel, rangnummer 9.
Als conserveermiddel, zie bijlage VI, eerste deel, rangnummer 23.
Als conserveermiddel, zie bijlage VI, eerste deel, rangnummer 8.”.
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2) Bijlage VI, eerste deel, wordt als volgt gewijzigd:
a) in kolom b wordt het symbool „(*)” geschrapt voor de rangnummers 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35,
37, 42 en 47;
b) in kolom b wordt het symbool „(*)” toegevoegd voor de rangnummers 5 en 43;
c) rangnummer 1 wordt vervangen door:

Rangnummer

Stoffen

Maximum toelaatbare concentratie

Beperkingen en eisen

Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket
dienen te worden vermeld

a

b

c

d

e

„1

Benzoëzuur (CAS-nr. 65-850) en het natriumzout daarvan (CAS-nr. 532-32-1)

Producten die worden weggespoeld, met uitzondering
van producten voor mondverzorging: 2,5 % (zuur)
Producten voor mondverzorging: 1,7 % (zuur)
Producten die niet worden
weggespoeld: 0,5 % (zuur)

1a

Andere zouten van benzoëzuur dan die opgenomen
onder rangnummer 1 en
esters van benzoëzuur

0,5 % (zuur)”;

d) rangnummer 8 wordt vervangen door:

Rangnummer:

Stoffen

Maximum toelaatbare concentratie

Beperkingen en eisen

Gebruiksvoorwaarden en waarschuwingen die op het etiket
dienen te worden vermeld

a

b

c

d

e

„8

Zinkpyrithion (*)
(CAS-nr. 13463-41-7)

e) rangnummer 36 wordt geschrapt.

Producten voor het haar:
1,0 %

Uitsluitend voor producten
die worden uitgespoeld.

Andere producten: 0,5 %

Verboden in producten voor
mondhygiëne.”;

