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DRIEËNTWINTIGSTE RICHTLIJN 98/62/EG VAN DE COMMISSIE
van 3 september 1998
tot aanpassing aan de vooruitgang van de techniek van de b¶lagen II, III, VI en
VII van Richtl¶n 76/768/EEG van de Raad betreffende de onderlinge aanpassing
van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische producten
(Voor de EER relevante tekst)
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),
laatstelĳk gewĳzigd bĳ Richtlĳn 98/16/EG van de
Commissie (2), inzonderheid op artikel 8, lid 2,
Na raadpleging van het wetenschappelĳk comité voor
cosmetologie,
Overwegende dat bĳ gebrek aan nieuwe wetenschappelĳke gegevens, inzonderheid op het gebied van de toxiciteit bĳ langdurige blootstelling, het wetenschappelĳk
comité voor cosmetologie aanraadt het gebruik van
moskeen en muskustibetine in cosmetische producten te
verbieden omdat deze stoffen een risico voor de gezondheid van de consument kunnen inhouden;
Overwegende dat uit een op nieuwe gegevens van de
industrie gebaseerde toxicologische evaluatie van strontiumchloride blĳkt dat het gebruik van deze stof zonder
risico voor de veiligheid kan worden uitgebreid tot shampoos en producten voor gelaatsverzorging op voorwaarde
dat een maximale concentratie in acht wordt genomen;
Overwegende dat op grond van de laatste wetenschappelĳke gegevens het gebruik van benzalkoniumchloride,
-bromide en -saccharinaat als conserveermiddel in cosmetische producten kan worden toegelaten op de bĳ de
richtlĳn vastgestelde voorwaarden;
Overwegende dat op grond van het meest recente onderzoek en van de laatste wetenschappelĳke gegevens 3-jood2-propynylbutylcarbamaat (joodpropynylbutylcarbamaat)
voorlopig als conserveermiddel mag worden gebruikt als
aan bepaalde concentratie- en gebruiksvoorwaarden is
voldaan;
Overwegende dat op grond van de laatste wetenschappelĳke gegevens het gebruik van 2-(2H-benzotriazool-2yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1-(trimethylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propylfenol als UV-filter in
cosmetische producten kan worden toegelaten op de bĳ
de richtlĳn vastgestelde voorwaarden;
(1) PB L 262 van 27. 9. 1976, blz. 169.
(2) PB L 77 van 14. 3. 1998, blz. 44.

Overwegende dat op grond van de laatste wetenschappelĳke gegevens het gebruik van benzoëzuur,
4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl)amino)carbonyl)fenyl)amino)
1,3,5-triazine-2,4-diyl)diimino)bis5-,bis(2-ethylhexyl)ester
als UV-filter in cosmetische producten kan worden
toegelaten;
Overwegende dat op grond van het meest recente onderzoek en van de laatste wetenschappelĳke gegevens het
gebruik van geëthoxyleerd ethyl-4-aminobenzoaat, van
isopentyl-4-methoxycinnamaat, van 2,4,6-trianiline-(pcarbo-2Y-ethylhexyl-1Y-oxy)-1,3,5-triazine en van 2-ethylhexylsalicylaat als UV-filter in cosmetische producten kan
worden toegelaten op de bĳ de richtlĳn vastgestelde voorwaarden;
Overwegende dat op grond van het meest recente onderzoek en van de laatste wetenschappelĳke gegevens het
gebruik van 3-(4Y-methylbenzylideen)-d-1 kamfer en van
3-benzylideenkamfer als UV-filter in cosmetische
producten kan worden toegelaten;
Overwegende dat de in deze richtlijn vervatte maatregelen
in overeenstemming zĳn met het advies van het Comité
voor de aanpassing aan de technische vooruitgang van de
richtlĳnen tot opheffing van de technische handelsbelemmeringen in de sector cosmetische producten,

HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Richtlĳn 76/768/EEG wordt overeenkomstig de bĳlage
gewĳzigd.
Artikel 2
1. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om met
ingang van 1 juli 1999 voor de in de bĳlage opgenomen
stoffen te beletten dat de in de Gemeenschap gevestigde
fabrikanten en importeurs producten op de markt
brengen die niet aan de bepalingen van deze richtlĳn
voldoen.
2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om te
beletten dat de in lid 1 bedoelde producten die de in de
bĳlage opgenomen stoffen bevatten, na 30 juni 2000 aan
de eindgebruiker worden verkocht of overgedragen.
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Artikel 3
1. De lidstaten doen de nodige wettelĳke en bestuursrechtelĳke bepalingen in werking treden om uiterlĳk op
30 juni 1999 aan deze richtlĳn te voldoen. Zĳ stellen de
Commissie daarvan onverwĳld in kennis. Wanneer de
lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt in die bepalingen naar de onderhavige richtlĳn verwezen of wordt
hiernaar verwezen bĳ de officiële bekendmaking van die
bepalingen. De regels voor deze verwĳzing worden vastgesteld door de lidstaten.
2. De lidstaten delen de Commissie de tekst van alle
bepalingen van intern recht mee die zĳ op het onder deze
richtlĳn vallende gebied vaststellen.

L 253/21
Artikel 4

Deze richtlĳn treedt in werking op de derde dag volgende
op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van
de Europese Gemeenschappen.
Artikel 5
Deze richtlĳn is gericht tot de lidstaten.
Gedaan te Brussel, 3 september 1998.
Voor de Commissie
Martin BANGEMANN

Lid van de Commissie
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BöLAGE

De bĳlagen bĳ Richtlĳn 76/768/EEG worden als volgt gewĳzigd:
1. In bijlage II
worden de volgende nummers toegevoegd:
„421. 1,1,3,3,5-pentamethyl-4,6-dinitroindaan (moskeen)
422. 5-tert-butyl-1,2,3-trimethyl-4,6-dinitrobenzeen (muskustibetine)”.
2. In bijlage III
wordt nummer 57 als volgt gewĳzigd:

„57

Strontiumchloride
(hexahydraat)

a) Tandpasta’s

3,5 %, uitgedrukt als strontium. Bĳ
vermenging met andere strontiumverbindingen die zĳn toegestaan bĳ deze bĳlage blĳft de
maximale
strontiumconcentratie
vastgesteld op 3,5 %

b) Shampoo en producten voor gelaatsverzorging

2,1 %, uitgedrukt als strontium. Bĳ
vermenging met andere strontiumverbindingen die zĳn toegestaan bĳ deze bĳlage blĳft de
maximale
strontiumconcentratie
vastgesteld op 2,1 %

Bevat strontiumchloride. Gebruik door
kinderen wordt ontraden”

3. In bijlage VI
a) d e e l 1
wordt het volgende nummer toegevoegd:

a

„54

b

c

Benzalkoniumchloride,
en -saccharinaat (+)

-bromide

d

0,1 %, uitgedrukt als benzalkoniumchloride

e

Oogcontact
men”

voorko-

b) d e e l 2
wordt het nummer 16 geschrapt,
wordt „30. 6. 1998” voor de nummers 21 en 29 vervangen door „30. 6. 1999”,
wordt nummer 29 als volgt gewĳzigd:

a

„29

b

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat
(joodpropynylbutylcarbamaat)

c

0,05 %

d

Niet voor mondhygiëne en producten
voor de lippen”.

e
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4. In bijlage VII
a) d e e l 1
worden de volgende nummers toegevoegd:
a

„13

b

c

geëthoxyleerd ethyl-4-aminobenzoaat (PEG-25 PABA)

10 %

14

isopentyl-4-methoxycinnamaat (Isoamyl p-Methoxycinnamate)

10 %

15

2,4,6-trianiline-(p-carbo-2’-ethylhexyl-1’-oxy)-1,3,5-triazine
(Octyl Triazone)

16

2-(2H-benzotriazool-2-yl)-4-methyl-6-(2-methyl-3-(1,3,3,3-tetramethyl-1(trimethylsilyl)oxy)-disiloxanyl)propylfenol (Drometizole Trisiloxane)

15 %

17

benzoëzuur, 4,4-((6-(((1,1-dimethylethyl)amino)carbonyl)fenyl)amino)1,3,5-triazine2,4-diyl)diimino)bis-,bis(2-ethylhexyl)ester

10 %

18

3-(4’-methylbenzylideen)-d-l kamfer (4-Methylbenzylidene Camphor)

4%

19

3-benzylideenkamfer (3-Benzylidene Camphor)

2%

20

2-ethylhexylsalicylaat

5 %”

b) d e e l 2
worden de nummers 2, 6, 12, 25, 26 en 32 geschrapt,
wordt „30. 6. 1998” voor de nummers 5, 17, en 29 vervangen door „30. 6. 1999”.

5%

d

e

