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

kleurstof. Gezien het ontbreken van belangstelling bij de
belanghebbenden voor de verdediging van het gebruik
van deze stoffen en de mening van het WCC over de
noodzaak de blootstelling aan jood uit cosmetische
producten te beperken, moeten de toelatingen worden
ingetrokken.

DE COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN,

Gelet
op
het
Verdrag
Europese Gemeenschap,

tot

oprichting

van

de

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,

(4)

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

(5)

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

Overwegende hetgeen volgt:
HEEFT DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:
(1)

(2)

(3)

Het Wetenschappelijk Comité voor cosmetische producten en voor consumenten bestemde niet-voedingsproducten, dat bij Besluit 2004/210/EG van de Commissie (2) is
vervangen door het Wetenschappelijk Comité voor consumentenproducten (WCC), heeft advies uitgebracht over
het veilige gebruik van joodpropynylbutylcarbamaat
(IPBC) als conserveermiddel in cosmetische producten;
het kwam tot de conclusie dat de biologisch beschikbare
opname van jood via cosmetische producten niet meer
mag bedragen dan 20 % van de aanbevolen opname per
dag van 150 μg en dat joodpropynylbutylcarbamaat niet
mag worden gebruikt in producten voor de mondhygiëne
en producten voor de lippen.

Omdat de lijst van voor cosmetische producten toegelaten conserveermiddelen niet te beperkt mag zijn,
maar de blootstelling aan jood uit joodpropynylbutylcarbamaat niet te hoog, moet het huidige rangnummer 56
van bijlage VI dienovereenkomstig worden gewijzigd.

Natriumjodaat en kleurstof CI 45425 bevatten jood en
zijn thans opgenomen in respectievelijk bijlage VI als
toegelaten conserveermiddel en bijlage IV als toegelaten

(1) PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij
Richtlijn 2007/17/EG van de Commissie (PB L 82 van 23.3.2007,
blz. 27).
(2) PB L 66 van 4.3.2004, blz. 45.

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

Artikel 2
De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat in de Gemeenschap gevestigde fabrikanten of importeurs
vanaf 18 oktober 2008 geen cosmetische producten die niet
aan deze richtlijn voldoen, meer in de handel brengen.

De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te zorgen
dat deze producten na 18 april 2009 niet meer aan de eindverbruiker worden verkocht of geleverd.

Artikel 3
1.
De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 18 januari
2008 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.
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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
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, 17 april 2007.
Voor de Commissie
Günter VERHEUGEN

Vicevoorzitter
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BIJLAGE
Richtlijn 76/768/EEG wordt als volgt gewijzigd:
1) In bijlage IV, eerste deel, wordt kleurstof CI 45425 geschrapt.
2) Bijlage VI, eerste deel, wordt als volgt gewijzigd:
a) rangnummer 10 wordt geschrapt;
b) rangnummer 56 wordt vervangen door:

Rangnummer

Stoffen

Maximaal toelaatbare concentratie

Beperkingen en eisen

Gebruiksvoorwaarden en
waarschuwingen die op het
etiket dienen te worden
vermeld

A

B

C

D

E

joodpropynylbutylcarbamaat

a) uit te spoelen
producten: 0,02 %

(IPBC)

b) niet uit te spoelen
producten:
0,01 %, behalve
in deodorantia en
antitranspiratiemiddelen:
0,0075 %

Niet gebruiken voor
producten voor de
mondhygiëne en producten voor de lippen

a) „Niet gebruiken voor
de verzorging van
kinderen beneden de
3 jaar” (**)

a) Niet gebruiken in
preparaten voor de
verzorging van kinderen beneden de 3
jaar, behalve voor
producten voor bad
of douche en
shampoo

b) „Niet gebruiken voor
de verzorging van
kinderen beneden de
3 jaar” (***)

„56

3-jood-2-propynylbutylcarbamaat
CAS-nr.
55406-53-6

b) — Niet gebruiken
in bodylotion
en bodycrème (*)
— Niet gebruiken
in preparaten
voor de verzorging van kinderen beneden de
3 jaar
(*) Uitsluitend voor producten die kunnen worden gebruikt voor kinderen beneden de 3 jaar, maar met uitzondering van
producten voor bad of douche en shampoo.
(**) Uitsluitend voor producten die kunnen worden gebruikt voor kinderen beneden de 3 jaar.
(***) Betreft alle producten die zijn bedoeld om op een groot gedeelte van het lichaam te worden toegepast.”

