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VERORDENING (EU) 2021/850 VAN DE COMMISSIE
van 26 mei 2021
tot wijziging en rectificatie van bijlage II en tot wijziging van de bijlagen III, IV en VI bij Verordening
(EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten
(Voor de EER relevante tekst)

DE EUROPESE COMMISSIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,
Gezien Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 betreffende
cosmetische producten (1), en met name artikel 15, lid 1, artikel 15, lid 2, vierde alinea, en artikel 31, lid 1,
Overwegende hetgeen volgt:
(1)

Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad (2) voorziet in een geharmoniseerde
indeling van stoffen als kankerverwekkend, mutageen of giftig voor de voortplanting (CMR) op basis van een advies
van het Comité risicobeoordeling van het Europees Agentschap voor chemische stoffen. De stoffen worden
ingedeeld als CMR van categorie 1A, CMR van categorie 1B, of CMR van categorie 2, afhankelijk van het
bewijsniveau voor hun CMR-eigenschappen.

(2)

In artikel 15 van Verordening (EG) nr. 1223/2009 is bepaald dat het gebruik in cosmetische producten van stoffen
die als CMR van categorie 1A, categorie 1B of categorie 2 zijn ingedeeld in bijlage VI, deel 3, bij Verordening (EG)
nr. 1272/2008 (hierna “CMR-stoffen” genoemd) verboden is. Een CMR-stof mag echter in cosmetische producten
worden gebruikt, indien aan de in artikel 15, lid 1, tweede zin, of artikel 15, lid 2, tweede alinea, van Verordening
(EG) nr. 1223/2009 genoemde voorwaarden wordt voldaan.

(3)

Om het verbod op CMR-stoffen binnen de interne markt op uniforme wijze ten uitvoer te leggen, de rechtszekerheid
te waarborgen, met name voor de marktdeelnemers en de nationale bevoegde instanties, en te zorgen voor een hoog
niveau van bescherming van de menselijke gezondheid, moeten CMR-stoffen in de lijst van verboden stoffen of,
naargelang van het geval, beperkte stoffen in respectievelijk bijlage II of bijlage III bij Verordening (EG)
nr. 1223/2009 worden opgenomen en, in voorkomend geval, uit de lijsten van stoffen waarvan het gebruik aan
beperkingen is onderworpen of is toegestaan in de bijlagen III tot en met VI bij die verordening worden geschrapt.
Indien aan de voorwaarden van artikel 15, lid 1, tweede zin, of artikel 15, lid 2, tweede alinea, van Verordening (EG)
nr. 1223/2009 wordt voldaan, moeten de lijsten van stoffen waarvan het gebruik aan beperkingen is onderworpen
of is toegestaan in de bijlagen III tot en met VI bij die verordening dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(4)

Bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 van de Commissie (3), die met ingang van 1 oktober 2021 van
toepassing zal zijn, zijn bepaalde stoffen ingedeeld als CMR-stoffen overeenkomstig Verordening (EG)
nr. 1272/2008. Daarom moet het gebruik van die CMR-stoffen in cosmetische producten vanaf dezelfde datum
worden verboden.

(5)

Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 voorziet met name in een indeling van de stof TiO2 (INCI-naam: titanium
dioxide) als “kankerverwekkend categorie 2 (inademing)”, die van toepassing is op titanium dioxide in de vorm van
poeder dat 1 % of meer deeltjes met een aerodynamische diameter ≤ 10 μm bevat.

(1) PB L 342 van 22.12.2009, blz. 59.
(2) Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees Parlement en de Raad van 16 december 2008 betreffende de indeling, etikettering
en verpakking van stoffen en mengsels, tot wijziging en intrekking van de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en tot wijziging
van Verordening (EG) nr. 1907/2006 (PB L 353 van 31.12.2008, blz. 1).
(3) Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 van de Commissie van 4 oktober 2019 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008
van het Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de
aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van die Verordening (PB L 44 van 18.2.2020, blz. 1).
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(6)

Titanium dioxide is momenteel opgenomen in vermelding 143 van bijlage IV bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 en
mag als kleurstof in cosmetische producten worden verwerkt, mits het voldoet aan de zuiverheidscriteria van
vermelding E 171 (titanium dioxide) van de bijlage bij Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie (4).
Titanium dioxide is in de vermeldingen 27 en 27a (nano) van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 ook
opgenomen als uv-filter en is alleen toegestaan in cosmetische producten in concentraties van maximaal 25 %.
Bovendien is titanium dioxide (nano) toegestaan in gebruiksklare producten, behalve in toepassingen die door
inademing tot blootstelling van de longen van de eindgebruiker kunnen leiden en mits in overeenstemming met de
in de vermelding genoemde kenmerken.

(7)

Naar aanleiding van de indeling van titanium dioxide als CMR is op 28 januari 2020 een verzoek ingediend voor het
gebruik ervan bij wijze van uitzondering in cosmetische producten overeenkomstig artikel 15, lid 1, tweede zin, van
Verordening (EG) nr. 1223/2009.

(8)

Op 6 oktober 2020 heeft het Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid (WCCV) een wetenschappelijk
advies over titanium dioxide uitgebracht (5) (“het WCCV-advies”) met het oog op de vaststelling van de nodige
maatregelen overeenkomstig artikel 15, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1223/2009. In het WCCV-advies, dat
betrekking had op titanium dioxide (inhaleerbaar) in de vorm van poeder dat 1 % of meer deeltjes met een
aerodynamische diameter ≤ 10 μm bevat, werd, op basis van de beschikbare gegevens, geconcludeerd dat TiO2
veilig was voor de algemene consument bij gebruik in gezichtsproducten in losse poedervorm tot een maximumcon
centratie van 25 % en in haarproducten in sprays tot een maximumconcentratie van 1,4 %. Wat professioneel
gebruik betreft, werd TiO2 als veilig beschouwd bij gebruik in haarproducten in sprays tot een maximumcon
centratie van 1,1 %.

(9)

Ten slotte heeft het WCCV geconcludeerd dat deze resultaten afkomstig waren van cosmetische producten op basis
van slechts één type titanium dioxide-materiaal (pigmentair) en dat bij gebrek aan meer informatie niet kon worden
vastgesteld of die resultaten ook van toepassing zouden zijn op andere cosmetische toepassingen die andere soorten
titanium dioxide bevatten die niet uitdrukkelijk in het WCCV-advies aan bod kwamen.

(10)

In het licht van de conclusies van het WCCV mag titanium dioxide in de vorm van poeder dat 1 % of meer deeltjes
met een aerodynamische diameter ≤ 10 μm bevat, niet worden toegestaan voor gebruik in toepassingen die kunnen
leiden tot blootstelling van de eindgebruiker door inademing en moet de stof derhalve worden toegevoegd aan de
lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden in bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 en mag het gebruik
ervan alleen worden toegestaan in gezichtsproducten in losse poedervorm en in haarproducten in sprays, zoals
aangegeven in die conclusies. Naast de opneming van titanium dioxide in bijlage III bij Verordening (EG)
nr. 1223/2009 moet worden bepaald dat het gebruik van titanium dioxide als kleurstof overeenkomstig vermelding
143 van bijlage IV bij die verordening en het gebruik van titanium dioxide als uv-filter overeenkomstig vermelding
27 van bijlage VI bij die verordening moet worden toegestaan onverminderd het beperkte gebruik ervan uit hoofde
van bijlage III bij die verordening. Daartoe moet een verwijzing naar het beperkte gebruik van titanium dioxide uit
hoofde van bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 worden toegevoegd aan de desbetreffende vermeldingen
in de bijlagen IV en VI bij die verordening. Wat het gebruik van titanium dioxide (nano) als uv-filter overeenkomstig
vermelding 27a van bijlage VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 betreft, zijn geen aanvullende maatregelen vereist,
aangezien vermelding 27a reeds bepaalt dat titanium dioxide (nano) niet mag worden gebruikt in toepassingen die
door inademing tot blootstelling van de longen van de eindgebruiker kunnen leiden.

(11)

Voor andere stoffen dan titanium dioxide die bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 zijn ingedeeld als CMR in
de zin van Verordening (EG) nr. 1272/2008 is geen verzoek voor gebruik bij wijze van uitzondering in cosmetische
producten ingediend. Dit betreft kobalt, metaldehyde (ISO), methylkwikchloride, benzo[rst]pentafeen, dibenzo[b,def]
chryseen; dibenzo[a,h]pyreen, ethanol, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-vertakte en niet-vertakte alkyl)-derivaten,
cyflumetofen (ISO), diisohexylftalaat, halosulfuron-methyl (ISO), 2-methylimidazool, metaflumizone (ISO),
dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O”)tin,
nikkelbis(sulfamidaat),
2-benzyl-2-dimethylamino-4’-morfolinobu
tyrofenon en ethyleenoxide. Voor die stoffen gelden momenteel noch de in bijlage III vastgestelde beperkingen, noch
een vergunning overeenkomstig de bijlagen IV, V of VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009. Drie van die stoffen,
namelijk nikkelbis(sulfamidaat), ethyleenoxide en 2-benzyl-2-dimethylamino-4’-morfolinobutyrofenon, zijn
momenteel opgenomen in bijlage II bij die verordening. De stoffen die nog niet in de lijst in bijlage II bij
Verordening (EG) nr. 1223/2009 zijn opgenomen, moeten in die bijlage worden toegevoegd aan de lijst van stoffen
die in cosmetische producten verboden zijn.

(4) Verordening (EU) nr. 231/2012 van de Commissie van 9 maart 2012 tot vaststelling van de specificaties van de in de bijlagen II en III
bij Verordening (EG) nr. 1333/2008 van het Europees Parlement en de Raad opgenomen levensmiddelenadditieven (PB L 83 van
22.3.2012, blz. 1).
(5) WCCV (Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid), Opinion on Titanium dioxide (TiO2), voorlopige versie van 7 augustus
2020, definitieve versie van 6 oktober 2020, SCCS/1617/20.
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(12)

Bij Verordening (EU) 2019/1966 van de Commissie (6), die is vastgesteld om op uniforme wijze uitvoering te geven
aan het bij Verordening (EU) 2018/1480 van de Commissie (7) ingestelde verbod op stoffen die overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 1272/2008 als CMR zijn ingedeeld, is vermelding 98 van bijlage III bij Verordening (EG)
nr. 1223/2009 gewijzigd met betrekking tot de stof benzoëzuur, 2-hydroxy- (INCI-naam: salicylic acid). Om deze
wijzigingen volledig af te stemmen op de conclusie van het oorspronkelijke WCCV-advies (8), is het passend het
gebruik van die stof voor andere doeleinden dan de conserveerfunctie toe te staan in bodylotion, oogschaduw,
mascara, eyeliner, lippenstift en deodorant in rollers in een concentratie van maximaal 0,5 %. Vermelding 98 in
bijlage III bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd.

(13)

Daarnaast is de stof nikkelbis(tetrafluorboraat) (CAS-nummer: 14708-14-6) bij vergissing tweemaal ingevoerd in
bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 (de vermeldingen 1401 en 1427), bij Verordening (EU) 2019/831 van
de Commissie (9), die is vastgesteld om op uniforme wijze uitvoering te geven aan het bij Verordening (EU)
2017/776 van de Commissie (10) ingestelde verbod op stoffen die overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
als CMR zijn ingedeeld. De tweede van die vermeldingen is derhalve overbodig en moet worden geschrapt.

(14)

Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet daarom dienovereenkomstig worden gewijzigd en gerectificeerd.

(15)

De in deze verordening vastgestelde wijzigingen van Verordening (EG) nr. 1223/2009 die zijn gebaseerd op de
indeling van de betrokken stoffen als CMR bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2020/217 moeten op dezelfde datum
als die gedelegeerde verordening van toepassing worden.

(16)

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

HEEFT DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1
De bijlagen II, III, IV en VI bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 worden gewijzigd overeenkomstig de bijlage bij deze
verordening.

Artikel 2
In bijlage II bij Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt vermelding 1427, die overeenkomt met de stof nikkelbis(tetrafluo
roboraat) (CAS-nummer: 14708-14-6), geschrapt.

Artikel 3
Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de
Europese Unie.
Artikel 1 is met ingang van 1 oktober 2021 van toepassing wat de punten 1, 2 b), 3 en 4 van de bijlage betreft.
(6) Verordening (EU) 2019/1966 van de Commissie van 27 november 2019 tot wijziging en rectificatie van de bijlagen II, III en V bij
Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (PB L 307 van
28.11.2019, blz. 15).
(7) Verordening (EU) 2018/1480 van de Commissie van 4 oktober 2018 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het
Europees Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de
aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang, en tot rectificatie van Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie
(PB L 251 van 5.10.2018, blz. 1).
(8) WCCV (Wetenschappelijk Comité voor consumentenveiligheid), Opinion on salicylic acid, rectificatie van 20-21 juni 2019,
SCCS/1601/18.
(9) Verordening (EU) 2019/831 van de Commissie van 22 mei 2019 tot wijziging van de bijlagen II, III en V bij Verordening (EG)
nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende cosmetische producten (PB L 137 van 23.5.2019, blz. 29).
(10) Verordening (EU) 2017/776 van de Commissie van 4 mei 2017 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het Europees
Parlement en de Raad betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels, met het oog op de aanpassing aan
de technische en wetenschappelijke vooruitgang (PB L 116 van 5.5.2017, blz. 1).
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Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke
lidstaat.
Gedaan te Brussel, 26 mei 2021.

Voor de Commissie
De voorzitter
Ursula VON DER LEYEN
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BIJLAGE

Verordening (EG) nr. 1223/2009 wordt als volgt gewijzigd:
1) In bijlage II worden de volgende vermeldingen toegevoegd:
NL

Identiteit van de stof
Referentienummer
Chemische benaming/INN

CAS-nummer

EG-nummer

b

c

d

a

7440-48-4

231-158-0

x

Metaldehyde (ISO); 2,4,6,8-tetramethyl-1,3,5,7-tetraoxacycloöctaan

108-62-3

203-600-2

x

Methylkwikchloride

115-09-3

204-064-2

x

Benzo[rst]pentafeen

189-55-9

205-877-5

x

Dibenzo[b,def]chryseen; dibenzo[a,h]pyreen

189-64-0

205-878-0

x

Ethanol, 2,2’-iminobis-, N-(C13-15-vertakte en niet-vertakte alkyl)-derivaten

97925-95-6

308-208-6

x

Cyflumetofen (ISO); 2-methoxyethyl-(RS)-2-(4-tert-butylfenyl)-2-cyaan-3-oxo-3-(α,α,α-trifluor-otolyl)propionaat

400882-07-7

—

x

Diisohexylftalaat

71850-09-4

276-090-2

x

Halosulfuronmethyl (ISO); methyl 3-chloor-5-[(4,6-dimethoxypyrimidine-2-yl)carbamoyl]
sulfamoyl}-1-methyl-1H-pyrazool-4-carboxylaat

100784-20-1

—

x

2-Methylimidazool

693-98-1

211-765-7

x

Metaflumizon (ISO);
(EZ)-2’-[2-(4-cyaanfenyl)-1-(α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylideen]-[4-(trifluormethoxy)fenyl]
carbanilohydrazide [E-isomeer ≥ 90 %, Z-isomeer ≤ 10 % relatief gehalte]; [1]
(E)-2’-[2-(4-cyaanfenyl)1-(α,α,α-trifluor-m-tolyl)ethylideen]-[4-(trifluormethoxy)fenyl]
carbanilohydrazide [2]

139968-49-3 [1]
852403-68-0 [2]

—

x

Dibutylbis(pentaan-2,4-dionato-O,O’)tin

22673-19-4

245-152-0”
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2) Bijlage III wordt als volgt gewijzigd:
a) vermelding 98 wordt vervangen door:
Identiteit van de stof

a

CAS-nummer

EG-nummer

b

c

d

e

Benzoëzuur,
2-hydroxy- (1)

Salicylic acid

69-72-7

200-712-3

Te vermelden
gebruiksvoor
waarden en
waarschuwin
gen

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcen
tratie in het
gebruiksklare
product

Ander

f

g

h

i

a) b) c)
Niet gebruiken in preparaten voor kinderen
jonger dan drie jaar. Niet gebruiken in
toepassingen die door inademing tot
blootstelling van de longen van de
eindgebruiker kunnen leiden. Niet
gebruiken in mondproducten. 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.
Deze gehalten omvatten alle
toepassingen van salicylic acid.

a) b) c)
Niet gebruiken
bĳ kinderen
jonger dan drie
jaar (2).

a) Haarproducten die worden uitge
spoeld
b) Andere producten, behalve body
lotion, oogschaduw, mascara, a) 3,0 %
eyeliner, lippenstift, deodorant in b) 2,0 %
rollers
c) 0,5 %
c) Bodylotion, oogschaduw, masca
ra, eyeliner, lippenstift, deodorant
in rollers

(1) Als conserveermiddel, zie bijlage V, nr. 3.
(2) Alleen voor producten die kunnen worden gebruikt voor kinderen jonger dan drie jaar.”;

b) de volgende vermelding wordt toegevoegd:
Identiteit van de stof
Referentie
nummer

a

“x

Beperkingen

Chemische
benaming / INN

Naam volgens de
woordenlijst van
gemeenschappe
lijke benamingen
van ingrediënten

CAS-nummer

EG-nummer

b

c

d

e

Titaandioxide in Titanium
de vorm van
dioxide
poeder dat 1 % of
meer deeltjes met

13463-67-7/ 236-675-5/
1317-70-0/ 215-280-1/
1317-80-2
215-282-2

Producttype, lichaamsdelen

Maximumconcen
tratie in het
gebruiksklare
product

Ander

f

g

h

Te vermelden
gebruiksvoor
waarden en
waarschuwin
gen
i

L 188/49

a) gezichtsproducten in losse poe a) 25 %;
a) b)
dervorm
b) 1,4 % voor Alleen in de vorm van pigment
algemene
consumen
ten en 1,1
% voor
professioneel
gebruik.
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“98

Chemische
benaming / INN

Naam volgens de
woordenlijst van
gemeenschappe
lijke benamingen
van ingrediënten

NL

Referentie
nummer

Beperkingen

b) haarproducten in sprays
c) andere producten

L 188/50

een
aërodynamische
diameter ≤ 10 μm
bevat

(c)
Mag niet worden gebruikt in
toepassingen die door inademing tot
blootstelling van de longen van de
eindgebruiker kunnen leiden.”.

NL

3) In bijlage IV wordt vermelding 143 vervangen door:
Identiteit van de stof

Referentienum
mer

CAS-nummer

EG-nummer

Kleur

b

c

d

e

f

Titaandioxide 77891
(1)

236-675-5

Producttype,
lichaamsdelen

Maximumconcen
tratie in het
gebruiksklare
product

Ander

g

h

i

Wit

Te vermelden
gebruiksvoor
waarden en
waarschuwingen

j

— Zuiverheidscriteria als vastgelegd
in Richtlijn 95/45/EG van de Com
missie (E 171)
— Titanium dioxide in de vorm van
poeder dat 1 % of meer deeltjes
met een aërodynamische diameter
≤ 10 μm bevat, te gebruiken in over
eenstemming met bijlage III,
nr. 321.

(1) Voor gebruik als uv-filter, zie bijlage VI, nr. 27.”.
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Chemische
benaming

Colour Indexnummer / Naam
volgens de
woordenlijst van
gemeenschappe
lijke benamingen
van ingrediënten

a

“143

Voorwaarden

4) In bijlage IV wordt vermelding 27 vervangen door:
Identiteit van de stof
Referentie
nummer

a

b

c

Titaandioxide ( ) Titanium
dioxide
2

CAS-nummer

EG-nummer

Producttype,
lichaamsdelen

d

e

f

13463-67-7/ 236-675-5/
1317-70-0/ 215-280-1/
1317-80-2
215-282-2

Maximumconcen
tratie in het
gebruiksklare
product

Ander

g

h

25 % ( )
4

Voor titanium dioxide in de vorm van poeder dat 1 %
of meer deeltjes met een aërodynamische diameter
≤ 10 μm bevat, zie bijlage III, nr. […]. Voor de
productsoorten onder c) van kolom f) van bijlage III,

Te vermelden
gebruiksvoor
waarden en
waarschuwin
gen
i

28.5.2021

“27

Naam volgens de
Chemische
woordenlijst van
benaming / INN / gemeenschappe
XAN
lijke benamingen
van ingrediënten

Voorwaarden

28.5.2021

nr. [...], is de in kolom g) vermelde
maximumconcentratie in het gebruiksklare product
van toepassing.
(2) Voor gebruik als kleurstof, zie bijlage IV, nr. 143.”.
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