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RICHTLIJNEN
RICHTLIJN 2010/3/EU VAN DE COMMISSIE
van 1 februari 2010
tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de vooruitgang van de techniek, van de bijlagen III en
VI bij Richtlijn 76/768/EEG van de Raad inzake cosmetische producten
DE EUROPESE COMMISSIE,

(4)

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 werking van de Europese
Unie,
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

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)

(3)

(1 )

Het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproduc
ten (WCC), later vervangen door het Wetenschappelijk
Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) bij Besluit
2008/721/EG van de Commissie (2), heeft in zijn advies
van 15 april 2008 geconcludeerd dat ethyl lauroyl argi
nate HCl veilig is voor de consumenten, als het wordt
gebruikt in een maximaal toelaatbare concentratie van
0,8 % in zeep, antiroosshampoos en deodorantia, niet
in sprayvorm. Het moet daarom worden opgenomen in
bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG.

Het WCC heeft in hetzelfde advies geconcludeerd dat
ethyl lauroyl arginate HCl veilig is voor de consumenten,
als het wordt gebruikt in een maximaal toelaatbare con
centratie van 0,4 % als conserveermiddel in cosmetische
producten. Het comité was echter van mening dat het
niet mag worden gebruikt in lipproducten, mondproduc
ten en sprays wegens de mogelijke irritatie van de slijm
vliezen en de ademhalingswegen. Het moet daarom met
deze beperkingen worden opgenomen in bijlage VI bij
Richtlijn 76/768/EEG.

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

PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169.
(2) PB L 241 van 10.9.2008, blz. 21.

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

Artikel 2
1.
De lidstaten dienen uiterlijk op 1 september 2010 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 mee.

Zij passen die bepalingen toe vanaf 1 maart 2011.

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.

Artikel 3
Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Euro
pese Unie.
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Artikel 4
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 1 februari 2010.
Voor de Commissie
De voorzitter
José Manuel BARROSO
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BĲLAGE
1. In de tabel van het eerste deel van bijlage III bij Richtlijn 76/768/EEG wordt de volgende vermelding toegevoegd:

Grenzen

Rangnummer

Stoffen

a

b

„207

Ethyl lauroyl arginate
HCl (INCI) (*)

Toepassingsgebied en/
of gebruik

Gebruiksvoor
waarden en
Maximaal
waarschuwingen
toelaatbare
Andere beperkingen en die op het etiket
concentratie in
dienen te
eisen
het cosmetische
worden vermeld
eindproduct

c

Ethyl-Να-dodecanoylL-arginaat hydrochlo
ride
CAS-nr. 60372-77-2

a) zeep

d

e

0,8 %

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

b) antiroossham
poos
c) deodorantia,
niet in spray
vorm

EG-nr. 434-630-6

f

(*) Voor gebruik als conserveermiddel, zie bijlage VI, eerste deel, rangnummer 58.”

2. In de tabel van het eerste deel van bijlage VI bij Richtlijn 76/768/EEG wordt de volgende vermelding toegevoegd:

Beperkingen en eisen

Gebruiksvoorwaarden en
waarschuwingen die op
het etiket dienen te
worden vermeld
e

Rangnummer

Stoffen

Maximaal toelaatbare
concentratie

a

b

c

d

„58

Ethyl lauroyl arginate
HCl (INCI) (*) (**)

0,4 %

Mag niet worden ge
bruikt in lipproducten,
mondproducten
en
sprayproducten.

Ethyl-Να-dodecanoyl-Larginaat hydrochloride
CAS-nr. 60372-77-2
EG-nr. 434-630-6

(**) Voor gebruik als conserveermiddel, zie bijlage III, eerste deel, rangnummer 207.”

