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BESLUITEN WAARVAN PUBLICATIE NIET VERPLICHT IS
RICHTLIJN 2009/159/EU VAN DE COMMISSIE
van 16 december 2009
tot wijziging van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten met
het oog op de aanpassing aan de technische vooruitgang
(Voor de EER relevante tekst)
DE EUROPESE COMMISSIE,

(3)

Het WCCV heeft de overgelegde veiligheidsgegevens ge
ëvalueerd. In januari 2009 concludeerde het WCCV in
zijn advies dat het niet in staat was een definitief oordeel
te geven over het risico van de reactieproducten van
oxiderende haarkleurstoffen, omdat de door de industrie
verstrekte gegevens onvolledig waren. De cosmetica-indu
strie heeft eind september 2009 de ontbrekende gegevens
verstrekt.

(4)

Gezien het bovenstaande zullen de risicobeoordeling van
de nieuwe ingediende gegevens en het definitieve advies
van het WCCV over de veiligheid van de reactieproduc
ten niet gereed zijn vóór 31 december 2009, de voor
lopige einddatum voor het gebruik van de in het tweede
deel van bijlage III opgenomen stoffen.

(5)

De definitieve regeling voor de 31 haarkleurstoffen in het
tweede deel van bijlage III op basis van een risicobeoor
deling van de reactieproducten ervan, en de omzetting
daarvan in de wetgeving van de lidstaten zullen dus niet
vóór die voorlopige einddatum hun beslag krijgen.
Daarom moet het voorlopige gebruik van die stoffen in
cosmetische producten met inachtneming van de huidige
grenzen en voorwaarden in het tweede deel van bijlage
III worden verlengd. De nieuwe voorgestelde termijn tot
31 december 2010 wordt voldoende geacht om deze
stoffen definitief te regelen.

(6)

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

(7)

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

Gelet op het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Ver
drag betreffende de werking van de Europese Unie,

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 con
sumentenveiligheid,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)

(2)

Overeenkomstig de veiligheidsbeoordelingsstrategie voor
haarkleurstoffen is met de lidstaten en de belanghebben
den overeengekomen dat de wetenschappelijke gegevens
over de reactieproducten die door oxiderende haarkleur
stoffen op de hoofdhuid worden gevormd en de veilig
heid van die stoffen voor de consument op 31 december
2007 aan het Wetenschappelijk Comité voor consumen
tenveiligheid (WCCV) voorgelegd zouden moeten zijn.

Momenteel is het gebruik van 31 haarkleurstoffen in
cosmetische producten voorlopig toegestaan tot en met
31 december 2009, met inachtneming van de grenzen en
voorwaarden in het tweede deel van bijlage III bij Richt
lijn 76/768/EEG. De cosmetica-industrie heeft de ge
vraagde wetenschappelijke gegevens over de veiligheid
van de reactieproducten die door oxiderende haarkleur
stoffen worden gevormd, vóór de afgesproken datum van
31 december 2007 aan het WCCV verstrekt.

(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Wijziging van Richtlijn 76/768/EEG
In het tweede deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG wordt
bij de rangnummers 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 16, 19, 20, 21, 22,
25, 26, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 48, 49,
50, 55 en 56 in kolom g de datum „31.12.2009” vervangen
door „31.12.2010”.
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Artikel 2

Artikel 3

Omzetting

Inwerkingtreding

1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 31 december 2009 de
nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stel
len en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen. Zij
delen de Commissie de tekst van die bepalingen onverwijld
mede.

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

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 januari 2010.

Artikel 4
Adressaten
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

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 belang
rijkste bepalingen van intern recht mede die zij op het onder
deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

Gedaan te Brussel, 16 december 2009.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO

