
AM\742694BG.doc PE412.251v01-00

BG BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ
2004 










 2009

Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

2008/0035(COD)

22.9.2008

ИЗМЕНЕНИЯ
30 - 125

Проектодоклад
Dagmar Roth-Behrendt
(PE409.426v01-00)

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета относно козметичните продукти (преработка)

Предложение за регламент
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))



PE412.251v01-00 2/72 AM\742694BG.doc

BG

AM_Com_LegReport



AM\742694BG.doc 3/72 PE412.251v01-00

BG

Изменение 30
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Козметичните продукти трябва да 
бъдат безопасни  при нормални или 
разумно  предвидими условия на 
употреба. В частност логика, която 
следва схемата „полза срещу риск“ не 
може да оправдае риска за човешкото 
здраве.

(12) Козметичните продукти трябва да 
бъдат безопасни  при нормални или 
разумно  предвидими условия на 
употреба. В частност, логика, която 
следва схемата „полза срещу риск“, не 
следва да оправдава неприемлив риск, 
който може да доведе до 
неблагоприятни последици за 
човешкото здраве.

Or. en

Обосновка

Понятия като "нулев риск" или "без риск" не съществуват, поради което е необходимо 
рискът да се квалифицира. Понятието "неприемлив риск" се използва в текста на 
регламента REACH (вж. напр., съображение 73 и член 68, параграф 1). Понятието 
следва да се коригира с оглед осигуряване на последователност с терминологията в 
регламента REACH.

Изменение 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Понастоящем наличните 
методи за изпитване не са 
достатъчни за оценка на рисковете, 
свързани с наноматериали. 
Неотложно следва да се разработят 
наноспецифични методи за 
изпитване, при които не се използват 
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лабораторни животни.  С оглед 
закрила на човешкото здраве и 
предотвратяване на изпитванията 
върху животни, използването на 
наноматериали в козметични 
продукти следва да бъде забранено до 
одобряването за употреба на 
достатъчни наноспецифични методи 
за изпитване, при които не се 
използват лабораторни животни, и 
извършването на подходяща оценка за 
безопасност въз основа на тези 
изпитвания.

Or. en

Обосновка

Понастоящем няма подходящи методи за оценка на безопасността на 
наноматериалите. Тъй като изпитванията върху животни на съставки в козметични 
продукти следва постепенно да бъдат премахнати до 2013 г., още от самото начало 
наноматериалите следва да се оценяват въз основа на наноспецифични изпитвания, 
при които не се използват лабораторни животни. Докато не са налице 
наноспецифични изпитвания, при които не се използват лабораторни животни, за 
извършване на подходяща оценка за безопасност на наноматериалите в козметични 
продукти, тяхната употреба следва да бъде забранена с оглед осигуряване на закрила 
на човешкото здраве и предотвратяване на изпитванията върху животни.

Изменение 32
Margrete Auken

Предложение за регламент
Съображение 25 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25а) Преди пускането на пазара на 
козметични продукти, съдържащи 
наноматериали, които все още не са 
включени в приложение VIa, 
съответните наноматериали следва 
да бъдат оценени от НКПП въз 
основа на подходяща наноспецифична 
оценка. За да бъде включен 
наноматериалът в  приложение VIa, 
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отговорното лице следва да подаде 
заявление заедно с оценка на риска до 
Комисията. Оценката на риска следва 
да отчита специфичния характер на 
използвания наноматериал и 
предназначението на въпросния 
козметичен продукт. Козметичният 
продукт, съдържащ наноматериали, 
следва да не бъде пускан на пазара, 
освен ако, въз основа на становището 
на НКПП, Комисията счита, че 
употребата на наноматериала в този 
продукт е безопасна. 

Or. en

Обосновка

Modification of amendment 2 by the rapporteur.

There is currently a serious lack of adequate methods to assess the safety of nanomaterials. 
According to the Scientific Committee on consumer Products (SCCP), there is inadequate 
information on hazard identifiction, exposure assessment, uptake, absorption, biokinetics and 
accumulation in secondary target organs, possible health effects and translocation via the 
placenta to the foetus. To ensure the safety of cosmetic products, their safety should be 
assessed on the basis of adequate nano-specific tests as a precondition of marketing.

Изменение 33
Dominique Vlasto

Предложение за регламент
Съображение 27

Текст, предложен от Комисията Изменение

(27) С цел да се гарантира безопасността 
на продукта забранени вещества трябва 
да бъдат допускани само под формата 
на следи ако  е технологически
невъзможно те  да бъдат избегнати при 
правилни производствени процеси и при 
условие, че продуктът е безопасен.

(27) С цел да се гарантира безопасността 
на продукта, забранени вещества следва
да се допускат само под формата на 
следи, ако  е технологически
невъзможно те  да бъдат избегнати при 
правилни производствени процеси и при 
условие, че продуктът е безопасен. 
Всяка технологична иновация, която 
позволява да се избегнат забранени 
вещества, дори под формата на следи, 
следва да има предимство и да се 
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прилага за осигуряване на високо 
равнище на защита на човешкото 
здраве.

Or. fr

Обосновка

Цел 3 от изложението на мотивите на предложението за преработка предвижда 
пусканите на пазара в ЕС козметични продукти да бъдат безопасни, предвид 
иновациите в сектора. Следователно, ако е възможно забранените вещества да 
бъдат избегнати технологически, държавите-членки следва да осигурят прилагането 
на всяка технологична иновация, която може да осигури едно по-високо равнище на 
защита на човешкото здраве.

Изменение 34
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

(31) Безопасността на крайните
козметични продукти вече може да бъде 
осигурена въз основа на познанията 
върху безопасността на съставките, 
които те съдържат. Следователно 
следва  да бъдат предвидени
разпоредби, забраняващи изпитването 
върху животни на крайни  козметични 
продукти. Прилагането  по-специално 
от малки и средни предприятия, на 
методи, които не включват 
използването на животни за оценка на 
безопасността на крайни  козметични 
продукти може да бъде улеснено от 
насоки на Комисията  .

(31) Безопасността на крайните
козметични продукти вече може да бъде 
осигурена въз основа на познанията 
върху безопасността на съставките, 
които те съдържат. Следователно 
следва  да бъдат предвидени
разпоредби, забраняващи изпитването 
върху животни на крайни  козметични 
продукти. Прилагането,  по-специално 
от малки и средни предприятия, на 
методи за изпитване и процедури за 
оценка на относими налични данни, 
включително използването на 
подходите на асоцииране и значимост 
на данните, които не включват 
използването на животни за оценка на 
безопасността на крайни  козметични 
продукти може да бъде улеснено от 
насоки на Комисията.

Or. en
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Обосновка

Важно е да се признае, че всички относими данни, независимо дали произтичат от 
съществуващи проучвания върху животни, извършени ин витро, ин силико, в 
съответствие или не с принципите на ДЛП, съществуващи данни за човека или други 
източници, следва да бъдат подходящо взети под внимание при извършването на 
оценка на безопасността на крайни козметични продукти.

Изменение 35
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Съображение 53 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(53а) При извършване на оценка за 
безопасност и изготвяне на 
информационния пакет за определен 
продукт, отговорното лице може да 
се очаква да използва, наред с другото, 
наличната информация за 
веществата, произтичаща от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006. Когато е 
необходимо да се гарантира 
безопасното използване на вещества в 
козметични продукти, Комисията 
следва да обмисли необходимостта 
от внасяне на съответни изменения в 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Or. en

Обосновка

При оценката за безопасност на крайни козметични продукти следва да бъдат 
подходящо взети под внимание всички налични относими данни. Такива важни данни 
могат да се съдържат в докладите за безопасност на химикала, които се изготвят 
съгласно изискванията на регламент 1907/2006.   Необходимо е да се предвиди 
процедура, позволяваща изменение, при необходимост, на регламент 1907/2006, така 
че да е налице подходяща информация за веществата за употреба при изготвянето на 
оценката за безопасност на козметичен продукт и последващия информационен 
пакет за продукта. Това съответства на разпоредбите на регламента REACH.
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Изменение 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква aa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) "козметична съставка" означава 
всяко умишлено добавено в 
козметичен продукт синтетично или 
естествено вещество или смес.

Or. en

Изменение 37
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б

Текст, предложен от Комисията Изменение

б) „Производител“ означава физическо 
или юридическо лице, което проектира 
или произвежда козметичен продукт 
или което възлага проектирането или
производството на такъв продукт, носещ 
неговото име или търговска марка;

б) „Производител“ означава физическо 
или юридическо лице, което проектира,
произвежда или опакова козметичен 
продукт или което възлага 
проектирането, производството или 
опаковането на такъв продукт, носещ 
неговото име или търговска марка;

Or. fr

Обосновка

Широкото определение на „производител“ трябва да бъде пълно и да обхваща всички 
етапи от производството на козметичния продукт.
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Изменение 38
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква б a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ба) „изпълнител“означава физическо 
или юридическо лице, което 
проектира, произвежда или опакова 
продукти от името на друго 
физическо или юридическо лице, 
което се явява възложител. 
Възложителят е обвързан с 
изпълнителя посредством 
спецификации или договор.

Or. fr

Изменение 39
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква д a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

да) „дистрибутор“ означава 
физическо или юридическо лице, 
което закупува и препродава продукт 
в непроменено състояние и няма 
право на собственост във връзка с 
търговската марка.

Or. fr
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Изменение 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква ж)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) „следи“ означава нежеланото 
присъствие на дадено вещество, което 
се дължи на примеси от естествени или 
изкуствени съставки, на 
производствения процес, на 
съхранението, на пренасяне от 
траспортните съоръжения, или на 
опаковката;

ж) „следи“ означава нежеланото и 
технически неизбежно присъствие на 
дадено вещество, което се дължи на 
примеси от естествени или изкуствени 
съставки, на производствения процес, на 
съхранението, на пренасяне от 
транспортните съоръжения, или на 
опаковката;

Or. en

Изменение 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква иa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) "наноматериал" означава 
умишлено произведен материал с едно 
или повече външни измерения, или с 
вътрешна структура от порядъка на 
100 nm  или по-малко, което би могло 
да проявява нови характеристики в 
сравнение със същия материал без 
наномащабни характеристики.

Or. en

Обосновка

Наноматериалите се използват в козметиката заради техните нови характеристики 
в сравнение със същия материал в нормален мащаб. Съществува опасност малкият им 
размер да предизвиква неблагоприятни последици, които се нуждаят от правилна 
оценка. Необходимо е определение, за да могат същите да бъдат включени в оценката 
за безопасност.
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Това определение отразява пълното определение, дадено от НКПП (Научния комитет 
по потребителски продукти) в становището му относно наноматериалите в 
козметични продукти, публикувано през декември 2007 г., като същевременно 
обхватът на наноматериалите в контекста на настоящия регламент се ограничава 
до умишлено произведени материали.

Изменение 42
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква k)

Текст, предложен от Комисията Изменение

к) „нежелан ефект“ означава вредна за 
човешкото здраве реакция, която се 
дължи на нормалната или разумно 
предвидима употреба на даден
козметичен продукт;

к) „нежелан ефект“ означава 
неблагоприятна за човешкото здраве 
реакция, която се дължи на нормалната 
или разумно предвидима употреба на 
конкретен козметичен продукт;

Or. en

Обосновка

Поясняване и избягване на употребата на думата "вреден".  "Вреден" има специфично 
значение в останалото законодателство на ЕС (напр., регламента REACH и 
законодателството относно класификацията/етикетирането).

Изменение 43
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква k a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ка) „нанопредмет” означава твърд и 
преднамерено произведен или 
използван предмет, структура или 
прибор, който притежава едно или 
повече измерения при размери равни 
или по-малки от 100 нм,

Or. fr
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Обосновка

Предложеното от докладчика определение изисква допълнително определение, за да се 
обхванат други продукти, които съдържат нанотехнологии и които трябва да бъдат 
оценени и включени в областта на нанотехнологиите. Тези продукти имат едно или 
две измерения, които надвишават размерите, посочени в изменение 10; такива 
продукти например са нанотръбички, нанофибри, нанофилми и др.

Изменение 44
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква л

Текст, предложен от Комисията Изменение

l) „сериозен нежелан ефект“ означава 
нежелан ефект, който води до временна 
или постоянна функционална 
недостатъчност, трайно увреждане,
хоспитализация, вродени аномалии или 
непосредствена заплаха за живота 
или смърт;

l) „сериозен нежелан ефект“ означава 
нежелан ефект, който причинява 
смърт, поставя в опасност живота 
на пациента, изисква хоспитализация 
или продължаването й, причинява 
инвалидност или тежка или трайна 
нетрудоспособност или се изразява 
във вродена аномалия или 
малформация;

Or. fr

Обосновка

От съображения за постигане на последователност и за възможно най-бързо 
установяване на тежките и редки ситуации е целесъобразно да се адаптира 
определението на „сериозен нежелан ефект“ спрямо определенията, които се 
използват понастоящем от Световната здравна организация (СЗО) и 
Международната конференция за хармонизация.
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Изменение 45
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква л)

Текст, предложен от Комисията Изменение

л) „сериозен нежелан ефект“ означава 
нежелан ефект, който води до временна 
или постоянна функционална 
недостатъчност, трайно увреждане, 
хоспитализация, вродени аномалии или 
непосредствена заплаха за живота
или смърт;

л) „сериозен нежелан ефект“ означава 
нежелан ефект, който води до 
недостатъчност, трайно увреждане, 
болнично лечение или продължителна
хоспитализация, вродена аномалия или 
недостатък по рождение, 
животозастрашаващо положение
или смърт;

Or. en

Обосновка

С оглед осигуряването на последователност, определението отчита и определенията 
на МКХ (Международна конференция по хармонизация) и СЗО (Световна здравна 
организация) за "сериозни нежелани ефекти".

Изменение 46
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 1 – буква н a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

на) „фалшив козметичен продукт“ 
означава козметичен продукт, 
включително неговата опаковка и 
етикет, който носи търговска марка, 
търговско име или друга форма на 
идентификация на търговската 
марка, отличителен знак, емблема 
или друго подобно обозначение на 
производител на козметични 
продукти, различен от лицето, което 
в действителност е произвело 
продукта, като по този начин 
заблуждава, че е продукт на друг 
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производител на козметични 
продукти или е описан като такъв.

Or. fr

Обосновка

Европейският сектор на козметични продукти е на първо място сред промишлените 
дейности, засегнати от фалшифициране, с нарастващи рискове за човешкото здраве.
Това изисква конкретен отговор в настоящия регламент посредством подходящ 
подход по отношение на изготвянето на определения за престъпна дейност, контрол 
на пазара, информация в случай на неспазване и санкции.

Изменение 47
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, John Bowis, Lambert van Nistelrooij, Anders 
Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 2 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Предвид различните определения 
за наноматериали, публикувани от 
различни органи, и предвид 
постоянните технически и научни 
развития в областта на 
нанотехнологиите, Комисията 
трябва:
а) да предложи определение, което 
трябва да бъде прието на равнище 
Европейска общност и, по 
възможност, на международно 
равнище, от страна на 
компетентните международни 
форуми, най-късно 18 месеца след 
приемането на настоящия 
регламент. Когато се постигне 
споразумение, параграф 1, буква а) се 
изменя съответно;
б) да коригира и адаптира 
определението в параграф 1, буква а), 
с цел да осигури последователност с 
научния и технически напредък, 
както и с определенията, договорени 
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впоследствие на международно 
равнище.
Посочените в букви а) и б) мерки, 
предназначени да изменят 
несъществени елементи на 
настоящия регламент, включително 
като го допълват, се приемат в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в член 
27, параграф 3.

Or. fr

Обосновка

От значение е да се постигне съгласие относно международно определение на 
наноматериалите в тази особено важна технологична област, която интензивно се 
развива, също така е важно това определение да бъде незабавно включено в 
настоящия регламент. Въпреки това опитът сочи, че постигането на международно 
споразумение би могло да отнеме много време и поради това вероятно ще се наложи 
да се пристъпи към това на два етапа - първо споразумение на равнище ЕС и после на 
международно равнище.

Изменение 48
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 3 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Козметичните продукти не трябва да 
имат външен вид, форма, цвят, 
мирис, опаковка, етикет, обем, размер 
или всяка комбинация от тези 
характеристики, които могат да 
заблудят потребителите, особено 
деца, че това са хранителни 
продукти.

Or. pt
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Обосновка

Необходимо е да се предприемат мерки, за да се избегне увеличаващото се объркване 
между козметични продукти и храни.

Изменение 49
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 4 – параграф 5 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

5a. От отговорното лице 
(производител, вносител или др.) се 
изисква да отговаря на всички 
компетентни органи, които се 
обърнат към него, и да им предоставя 
всички изискани сведения на лесно 
разбираем за тези органи език.

Or. pt

Изменение 50
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 4 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 4а
Задължения на дистрибуторите, 

вносителите и търговците на дребно
В случай, че дистрибутор, вносител 
или търговец на дребно счита или има 
основания да счита, че даден продукт 
е фалшив и че следователно не е в 
съответствие с изискванията на 
настоящия регламент, той не трябва 
да предлага този продукт на пазара.
Когато дистрибутор, вносител или 
търговец на дребно пуска или вече 
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предлага даден продукт на пазара и 
впоследствие научи, че този продукт 
е фалшив и че следователно не е в 
съответствие с настоящия 
регламент, той трябва незабавно да 
го изтегли от пазара и да изземе вече 
продадените продукти. Освен това, 
когато един фалшив продукт е бил 
предложен на пазара, дистрибуторът 
трябва да уведоми компетентните 
национални органи на държавата-
членка, в която продуктът е бил 
предложен на пазара.

Or. fr

Обосновка

Борбата срещу фалшифицирането е наложително условие за общественото здраве и 
конкурентоспособността.

Изменение 51
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Съобразяването с добрата 
производствена практика се счита за 
постигнато когато производството 
отговаря на съответните хармонизирани 
стандарти, позовавания към които са 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз.

2. Съобразяването с добрата 
производствена практика се счита за 
постигнато, когато производството 
отговаря на съответните хармонизирани 
стандарти, позовавания към които са 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз, или на други 
международно признати стандарти.

Or. fr

Обосновка

Целта е да не се възпрепятства функционирането на международната търговия.
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Изменение 52
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорното лице гарантира, че 
докладът за безопасността на 
козметичния продукт е постоянно 
актуализиран с оглед на допълнителна 
информация, която е от значение и 
която се е появила след пускането на 
продукта на пазара.

Отговорното лице гарантира, че:

а) при оценката за безопасност са 
взети предвид предназначението на 
козметичния продукт и очакваното 
системно излагане на отделните 
съставки в крайната формулация;
б) при оценката за безопасност е 
използван подходящ подход на 
значимост на данните за проверка на 
относими данни от различни 
източници, включително данни от 
изследвания ин витро, ин силико, 
съществуващи ин виво изследвания в 
съответствие или не с принципите 
на ДЛП и изследвания върху хора;
в) докладът за безопасност на 
козметичния продукт се актуализира
постоянно с оглед на допълнителна 
информация, която е от значение и 
която се е появила след пускането на 
продукта на пазара.

Or. en

Обосновка

Важно е да се признае, че всички относими данни, независимо дали произтичат от 
съществуващи проучвания върху животни, извършени ин витро, ин силико, в 
съответствие или не с принципите на ДЛП, съществуващи данни за човека или други 
източници, следва да бъдат подходящо взети под внимание при извършването на 
оценка на безопасността на крайни козметични продукти.
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Изменение 53
Erna Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 1 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Отговорното лице гарантира, че 
докладът за безопасността на 
козметичния продукт е постоянно 
актуализиран с оглед на допълнителна
информация, която е от значение и 
която се е появила след пускането на 
продукта на пазара.

Отговорното лице гарантира, че:

а) при оценката за безопасност са 
взети предвид предназначението на 
козметичния продукт и очакваното 
системно излагане на отделните 
съставки в крайната формулация;
б) при оценката за безопасност е 
използван подходящ подход на 
значимост на данните за проверка на 
относими данни от различни 
източници, включително данни от 
съществуващи изследвания ин витро, 
ин силико, ин виво изследвания в 
съответствие с принципите на ДЛП 
и изследвания върху хора;
в) докладът за безопасност на 
козметичния продукт се актуализира
постоянно с оглед на допълнителна 
информация, която е от значение и 
която се е появила след пускането на 
продукта на пазара.

Or. fr

Обосновка

Важно да се признае, че всички налични относими данни, без значение дали са от 
изследвания ин витро, ин силико, съществуващи ДЛП за изследвания върху животни, 
съществуващи данни от изследвания върху хора и други източници, трябва да бъдат 
взети под внимание по подходящ начин при оценката за безопасност на крайните 
козметични продукти (вж. също изменение 6 на докладчика).



PE412.251v01-00 20/72 AM\742694BG.doc

BG

Изменение 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценката на безопасността на 
козметичния продукт се извършва, 
както е посочено в Част Б от 
приложение І, от лице, което притежава 
диплома, удостоверение или друг 
официален документ за професионална 
квалификация, получен след завършен 
университетски курс на обучение или 
курс, признат за еквивалентен от 
държава-членка, с продължителност от 
поне три години на теоретично и 
практическо обучение в областта на 
фармацията, токсикологията, 
медицината или друга подобна 
дисциплина.

2. Оценката на безопасността на 
козметичния продукт се извършва, 
както е посочено в Част Б от 
приложение І, от лице, което притежава 
диплома, удостоверение или друг 
официален документ за професионална 
квалификация, получен след завършен 
университетски курс на обучение или 
курс, признат за еквивалентен от 
държава-членка, с продължителност от 
поне три години на теоретично и 
практическо обучение в областта на 
фармацията, токсикологията, 
медицината, химията или друга 
подобна дисциплина.

Or. en

Изменение 55
Докладчик:

Предложение за регламент
Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Оценката на безопасността на 
козметичния продукт се извършва, 
както е посочено в Част Б от 
приложение І, от лице, което притежава 
диплома, удостоверение или друг 
официален документ за професионална 
квалификация, получен след завършен 
университетски курс на обучение или 
курс, признат за еквивалентен от 
държава-членка, с продължителност 

2. Оценката на безопасността на 
козметичния продукт се извършва, 
както е посочено в Част Б от 
приложение І, от лице, което притежава 
диплома, удостоверение или друг 
официален документ за професионална 
квалификация, получен след завършен 
университетски курс на обучение или 
курс, признат за еквивалентен от 
държава-членка, в областта на 
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от поне три години на теоретично и 
практическо обучение в областта на 
фармацията, токсикологията, 
медицината или друга подобна 
дисциплина.

фармацията, токсикологията, 
медицината или друга подобна 
дисциплина.

Or. en

Обосновка

Concerning the qualification of the person responsible for safety assessment, directive 76/768 
as amended, foresees in article 7a,1., (e) the following minimum qualification: "a diploma as 
defined in Article 1 of Directive 89/48/EEC in the field of pharmacy, toxicology, dermatology, 
medicine or a similar discipline". This means that a complete diploma in one of those fields is 
at present required. It corresponds to at least a master of five years (Bologna). In the new 
proposal, the requirement for the qualification of the safety assessor is reduced to three years. 
It corresponds to a bachelor degree, which is only an initial training and gives no sufficient 
knowledge in the field of toxicology to carry out a pertinent safety assessment. The conclusion 
of the safety of a cosmetic product can only be achieved by a deep toxicological reasoning 
done by a truly qualified person. A reduction of the minimal qualification to a three-year-
study would have as a consequence an increase of the health risk linked to the use of cosmetic 
products.

Изменение 56
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Отговорното лице  съхранява досие с 
информация за козметичния продукт, 
за който то е отговорно.

1. Отговорното лице  съхранява досие с 
информация за пуснатия на пазара 
козметичен продукт, за който то е 
отговорно.

Or. pl

Обосновка

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
przypadku oznaczałoby to sytuację prawa działającego wstecz, gdy produkty aktualnie 
dostępne w sprzedaży, legalnie wprowadzone na rynek stają się niezgodne z przepisami 
prawa.
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Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)” W artykule 7 należy zatem 
odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.

Изменение 57
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Отговорното лице  съхранява досие с 
информация за козметичния продукт, за 
който то е отговорно.

1. Отговорното лице  съхранява досие с 
информация за пуснатия на пазара 
козметичен продукт, за който то е 
отговорно.

Or. pl

Обосновка

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
przypadku oznaczałoby to sytuację prawa działającego wstecz, gdy produkty aktualnie 
dostępne w sprzedaży, legalnie wprowadzone na rynek stają się niezgodne z przepisami 
prawa.

Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)”  W artykule 7 należy zatem 
odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.

Изменение 58
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Отговорното лице  съхранява досие с 
информация за козметичния продукт, за 
който то е отговорно.

1. Отговорното лице съхранява досие с 
информация за козметичния продукт, за 
който то е отговорно. В случай на 
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подизпълнение на дейностите по 
разработване и/или производство, 
отговорността във връзка със 
съхранението на досието с 
информация може да е споделена 
между лицето, отговорно за 
предлагането на пазара, и 
подизпълнителите, посредством 
договор в писмен вид.

Or. fr

Обосновка

От значение е в настоящия регламент да се вземат предвид честите случаи, в които 
лицата, отговорни за пускането на пазара, са използвали за разработването и/или за 
производството на своите козметични продукти подизпълнители, в които случаи 
досието с информация се оказва разделено между възложителя и неговия 
подизпълнител поради редица причини (актуализиране на информацията, 
поверителност, посочване на адрес върху етикета).

Изменение 59
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 8 – параграф 3 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

3а. Отговорното лице  съхранява и 
предоставя на разположение досието 
с информация за козметичния 
продукт за срок от най-малко десет 
години след последната доставка на 
този козметичен продукт.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се определи срок за съхранение на досието с информация за 
продукта, след като козметичният продукт вече не се предлага на пазара. Срокът от 
10 години съответства на сроковете за съхранение, които се изискват по отношение 
на информацията в други регламенти.
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Изменение 60
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 9 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. В отсъствието на приложимо 
общностно законодателство,
съобразяването с параграф 1 се счита за 
постигнато ако използваната 
производствена технология отговаря на 
съответните хармонизирани стандарти, 
позовавания към които са публикувани 
в Официален вестник на Европейския 
съюз.

2. В отсъствието на приложимо 
общностно законодателство се счита, че 
разпоредбите на параграф 1 са спазени,
ако използваната производствена 
технология отговаря на съответните 
хармонизирани стандарти, позовавания 
към които са публикувани в Официален 
вестник на Европейския съюз, или на 
други международно признати 
стандарти.

Or. fr

Обосновка

Целта е да не се възпрепятства функционирането на международната търговия.

Изменение 61
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) оригиналния етикет на 
козметичния продукт;

Or. pt
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Изменение 62
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ва) компетентния орган и езика или 
езиците, на които е налично досието 
с информация за продукта;

Or. pt

Изменение 63
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква г a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

га) данни за връзка и адрес на местния 
дистрибутор в държава-членка, в 
която продуктът е пуснат на пазара;

Or. pt

Изменение 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието под формата на 
микронизирани частици на вещества, 
различни от веществата, изброени в 
приложения ІІІ и VІ към настоящия 
регламент;

д) наличието на вещества под формата 
на микронизирани частици или
наноматериали;

Or. en
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Обосновка

Извършена от докладчика промяна на изменение 16. Микронизираните частици не са 
идентични на наноматериали. В уведомлението следва да бъдат включени и 
микронизираните частици, и наноматериалите. Не следва да се предвиждат 
изключения за веществата, изброени в приложения от ІІІ до VІ.

Изменение 65
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 10 – параграф 1 – буква ж a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

жа) копие от етикета за всяка 
държава-членка, в която 
козметичният продукт е пуснат на 
пазара.

Or. pt

Изменение 66
Margrete Auken

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – буква зa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) вещества, произведени под 
формата на наноматериали, различни 
от изброените в приложение VIa, и 
вещества, произведени под формата 
на наноматериали, които не се 
използват в съответствие с 
условията, посочени в същото 
приложение.

Or. en

Обосновка

Извършена от докладчика промяна на изменение 17 с цел попълване на съществена 
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празнина.

Важни наноматериали, които понастоящем са в употреба, са например 
ултравиолетовите филтри, като например титандиоксид. Титандиоксидът е изброен 
в приложение VІ, въпреки че неговата наноформа никога не е била подлагана на 
наноспецифична оценка. Всяко вписване на веществата като такива в приложения от 
ІІІ до VІ не гарантира безопасността им като съставки, когато се използват в 
наноформа, поради което вписването им не следва да води до разрешаването им за 
такива употреби.  Всички наноматериали, независимо от тяхната функция, за които 
е установено, че са безопасни за употреба, следва да бъдат изброени в приложение 
VІа.

Изменение 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 – алинея иa) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

иа) наноматериали до доказването на 
тяхната безопасност за употреба 
чрез оценки за безопасност, свързани с 
ефекта на наноматериалите върху 
човешкото здраве, основаващи се на 
информация, придобита чрез научно 
обосновани наноспецифични 
изпитвания за безопасност, при 
които не се използват гръбначни 
животни.

Or. en

Обосновка

Понастоящем няма подходящи методи за оценка на безопасността на 
наноматериалите. В съответствие с постепенното премахване на изпитванията 
върху животни на съставки в козметични продукти, наноматериалите следва да се 
оценяват въз основа на наноспецифични изпитвания, при които не се използват 
лабораторни животни. Докато не са налице наноспецифични изпитвания, при които 
не се използват лабораторни животни, за извършване на подходяща оценка за 
безопасност на наноматериалите в козметични продукти, тяхната употреба следва 
да бъде забранена с оглед осигуряване на закрила на човешкото здраве и 
предотвратяване на изпитванията върху животни.
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Изменение 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Когато, в съответствие с 
предходния параграф, уведомление се 
отнася до продукт, съдържащ едно 
или повече вещества под формата на 
наноматериали, съгласно 
определението в параграф 1, буква д), 
които не са включени в приложения 
от ІІІ до VІ към настоящия 
регламент, отговорното лице е 
длъжно да представи уведомлението 
най-малко 3 месеца преди пускането 
на продукта на пазара.

Or. en

Обосновка

Във връзка с предложеното изменение на член 12 и за да се гарантира безопасността 
на потребителите, се предлага извършване на ранно уведомяване за козметичен 
продукт, съдържащ наноматериали, които не са включени в приложения от ІІІ до VІ.
Във връзка с мерките, посочени в членове 24 и 25 относно административното 
сътрудничество, такова изпреварващо действие ще позволи на компетентните 
органи да извършат справка с доклада за безопасност на съответния продукт преди 
същият да бъде пуснат на пазара. Това ще позволи извършването на оценка и, при 
необходимост, прилагане на евентуално необходими мерки (напр., искане на експертно 
становище от НКПП).

Изменение 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 11 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Предмет на решение на Комисията, 
целящо да разшири обхвата на 
приложение ІV, за да се включат там 

2. Най-късно до 31 декември 2009 г. 
тези продукти следва да не съдържат 
оцветители, предназначени за 
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и продукти за боядисване на коса, 
последните следва да не съдържат 
багрила, предназначени за боядисване 
на коса различни от изброените в 
приложение ІV, както и багрила, 
предназначени за боядисване на коса, 
които не се употребяват в съответствие 
с условията, посочени във въпросното
приложение.

боядисване на коса, различни от 
изброените в приложение ІV, както и 
оцветители, предназначени за 
боядисване на коса, които не се 
употребяват в съответствие с условията, 
посочени в същото приложение

Or. en

Обосновка

Настоящата липса на подходящо изпитване за безопасност на боите за коса, за 
много от които са налице съмнения, че са канцерогенни или мутагенни, е неприемлива.
Научният комитет многократно е осъждал липсата на достатъчно данни за оценка 
на безопасността на боите за коса.  На представителите на промишления отрасъл 
постоянно се дава допълнително време за предоставяне на данните. С Директива 
2007/67/ЕО крайният срок се удължи с още 2 години - до края на 2009 г. Този краен 
срок следва да бъде последната възможност за представителите на промишления 
отрасъл да предоставят достатъчно данни. За да се избегне допълнително 
удължаване на този срок от Комисията в рамките на процедурата на комитети, 
крайният срок следва да бъде приет по процедурата на съвместно вземане на 
решение.

Изменение 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2 – встъпителна част и първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това такива вещества могат да 
бъдат използвани в козметични 
продукти, ако след класифицирането им 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията от категория 
1 или 2 съгласно Директива 
67/548/ЕИО, всички от следните 
условия бъдат изпълнени:

Въпреки това такива вещества могат да 
бъдат използвани по изключение в 
конкретни козметични продукти, ако 
след класифицирането им като 
канцерогенни, мутагенни или токсични 
за репродукцията от категория 1 или 2 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, след 
влизането в сила на настоящия 
регламент, всички от следните условия 
са изпълнени:

- те са били оценени от НКПП със - те са били оценени от НКПП със 
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заключение, че използването им в 
козметични продукти е безопасно, 
особено що се отнася до възможността 
за експозиция;

заключение, че използването им в 
конкретни козметични продукти е 
безопасно, по-специално що се отнася до 
възможността за цялостна експозиция 
от други съществени източници, 
като също така се обръща особено 
внимание на уязвимите групи от 
населението;

Or. en

Обосновка

Досега не е имало проблем с настоящата забрана на КМТВ, които вече са 
класифицирани като такива. Бъдещото право на изключение е предложено от 
Комисията единствено с оглед изпреварване на бъдещите класификации на някои 
вещества. Изключенията като такива следва да важат единствено за вещества, 
които в бъдеще ще бъдат класифицирани като КМТВ. Също така изключенията 
следва да се отнасят единствено за конкретни употреби, а не за козметичните 
продукти въобще.

Изменение 71
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2 – тирета от 1 до 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- те са били оценени от НКПП със 
заключение, че използването им в 
козметични продукти е безопасно, 
особено що се отнася до възможността 
за експозиция;

i) те са били оценени от НКПП със 
заключение, че използването им в 
конкретни козметични продукти е 
безопасно, по-специално що се отнася до 
възможността за цялостна експозиция 
от други съществени източници, 
като също така се обръща особено 
внимание на уязвимите групи от 
населението и професионално 
заетите с тяхното производство 
лица;
ii) продължително време са били 
използвани като съставки в 
козметични продукти, без това да е 
пораждало тревоги относно 
безопасността във връзка с техните 
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канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията свойства;
iii) счита се, че ефектът има праг и 
коефициентът на безопасност (КБ) за 
тези вещества е най-малко 1000 
според документираните данни в 
оценката за безопасност, посочена в 
член 7;

- те съответстват на изискванията за 
безопасност на храните, определени в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за определяне на 
общите принципи и изисквания към 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури в областта на 
безопасността на храните;

iv) те съответстват на изискванията за 
безопасност на храните, определени в 
Регламент (ЕО) № 178/2002 на 
Европейския парламент и на Съвета от 
28 януари 2002 г. за определяне на 
общите принципи и изисквания към 
законодателството в областта на 
храните, за създаване на Европейски 
орган за безопасност на храните и за 
определяне на процедури в областта на 
безопасността на храните;

- не съществуват подходящи 
алтернативни вещества, което е 
документирано в анализ на 
алтернативите.

v) не съществуват подходящи 
алтернативни вещества, което е 
документирано в анализ на 
алтернативите.

Or. en

Обосновка

Следва да се поясни, че в козметичните продукти не следва да се въвеждат "нови" 
КМТВ, за да се намали броят на химикалите, които могат да бъдат освободени от 
общата забрана, и за да се гарантира, че НКПП няма да бъде претоварен със 
заявления за оценка на вещества.
Освен това следва да се въведе ограничителен коефициент на безопасност (10 за 
междувидово пренасяне на данни (животни-хора), 10 за вътрешновидово пренасяне на 
данни (различни човешки индивиди) и допълнителен коефициент 10) поради 
сериозността на КМТВ и кумулативните ефекти.
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Изменение 72
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- не съществуват подходящи 
алтернативни вещества, което е 
документирано в анализ на 
алтернативите.

- не съществуват подходящи 
алтернативни вещества, които са 
надеждни от икономическа и 
техническа гледна точка, което е 
документирано в анализ на 
алтернативите.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се даде определение на „подходящите алтернативни вещества“, 
като се уточни, че те трябва да бъдат надеждни от икономическа и техническа 
гледна точка, както в законодателството REACH.

Изменение 73
Dorette Corbey

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 2 – тире 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

- изключенията следва да бъдат с 
ограничен срок и да включват 
изискване търговското дружество да 
представи план за заместване.

Or. en
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Изменение 74
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 – алинея 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията оправомощава НКПП да 
извършва последващи оценки на 
веществата при възникването на 
опасения за безопасността им и най-
късно на всеки 5 години след 
включването им в приложения от ІІІ до 
VІ.

Комисията оправомощава НКПП да 
извършва последващи оценки на едно 
или повече от тези вещества:

- ако, съгласно членове 60 и 61 от 
Регламент (ЕО) № 1907/2006, тя 
налага условия, отказва или оттегля 
разрешения за веществото или 
веществата поради това, че 
цялостната експозиция от други 
източници е била взета под внимание;
- при възникването на опасения за 
безопасността им и най-късно на всеки 5 
години след включването им в 
приложения от ІІІ до VІ.

Or. fr

Обосновка

Необходимо е да се даде определение на „подходящите алтернативни вещества“, 
като се уточни, че те трябва да бъдат надеждни от икономическа и техническа 
гледна точка, както в законодателството REACH.

Изменение 75
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 12 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Когато са налице общностни или 
международно възприети критерии за 
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установяване на вещества със 
свойства, водещи до ендокринни 
смущения, или най-късно 5 години 
след влизането в сила на настоящия 
регламент, Комисията преразглежда 
регламента по отношение на 
веществата със свойства, водещи до 
ендокринни смущения. 

Or. en

Изменение 76
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Наноматериали

1. Наноматериал може да се използва 
в конкретен козметичен продукт 
единствено, ако веществото е било 
оценено от НКПП и е установено за 
безопасно за употреба в този 
козметичен продукт. За целта 
Комисията приема необходимите 
мерки в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 27, параграф 3 .
2. Ако производител е пуснал на 
пазара в ЕС козметичен продукт, 
съдържащ наноматериали, преди 
датата, посочена в член 34, параграф 
1, той следва незабавно да уведоми 
Комисията за наноматериалите, 
използвани в този продукт. В срок от 
шест месеца след влизането в сила на 
настоящия регламент 
производителят представя данните 
за безопасност, свързани с тези 
вещества, на НКПП с оглед 
извършване на оценка на веществата. 
Ако производителят не предостави 
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данни за безопасност в този срок, 
продуктите се изтеглят от пазара. 
НКПП следва да разполага със срок от 
две години след влизането в сила на 
настоящия регламент, за да извърши 
оценка за безопасност на 
съдържащите наноматериали 
козметични продукти, които вече са 
пуснати на пазара в ЕС, и да състави 
положителен списък в приложение 
VІа.
В случай, че НКПП не извърши оценка 
за безопасност на съдържащите 
наноматериали козметични 
продукти, които са пуснати на пазара 
преди влизането в сила на настоящия 
регламент, в двугодишния срок, тези 
продукти се изтеглят от пазара.
3. При наличие на сериозни основания 
за неотложност или когато НКПП 
изрази тревога относно 
безопасността на конкретен 
наноматериал, Комисията може да 
прибегне до неотложната процедура 
по член 27, параграф 4.
Комисията възлага на НКПП да 
извърши повторна оценка на 
наноматериалите, които фигурират 
в положителния списък в приложение 
VІа, веднага след възникването на 
тревога относно тяхната 
безопасност и най-късно на всеки 5 
години след включването им в същото 
приложение.

Or. en

Обосновка

The SCCP should have two years, following the entry into force of the Regulation, to assess 
the safety of those nano-containing cosmetic products which are already on the EU market 
and draw up a positive list. In order for this deadline to be met, industry will have six months 
after the entry into force to notify the European Commission about the nanomaterials they use 
in their products and submit related safety data to the SCCP.

Any product which is not assessed as safe by the SCCP will immediately be removed from the 
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market. Furthermore, those manufacturers who do not supply sufficient information for their 
products to be assessed by the SCCP will be required to immediately remove them from the 
market. Products which the SCCP has not had the opportunity to assess within the two year 
deadline (due to the time available on the part of the SCCP to complete an adequate 
assessment) should be removed from the market at the end of this period, unless the SCCP 
raises safety concerns whereby it should be immediately withdrawn

Изменение 77
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Наноматериали

1. Наноматериал може да се използва 
в конкретен козметичен продукт 
единствено, ако веществото е било 
оценено от НКПП и е установено за 
безопасно за употреба в този 
козметичен продукт. За тази цел 
Комисията приема необходимите 
мерки в съответствие с процедурата 
по регулиране с контрол, посочена в 
член 27, параграф 3.
2. Ако производител на козметични 
продукти е пуснал на пазара 
козметичен продукт, съдържащ един 
или повече наноматериали, преди 
датата на влизане в сила, посочена в 
член 34, параграф 1, той уведомява в 
срок от два месеца за 
наноматериалите, използвани в този 
продукт.
Най-късно до ...* производителят 
представя данните за безопасност, 
свързани с наноматериалите, на 
НКПП с оглед извършване на тяхната 
оценка.
Ако тези данни не са предоставени в 
срока, определен в предходната 
алинея, козметичните продукти, 
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които съдържат въпросния(те) 
наноматериал(и), незабавно се 
изтеглят от пазара.
Най-късно до ...** НКПП извършва 
оценка на наноматериалите, за които 
е уведомен от производителите, и ги 
включва в съответното приложение в 
зависимост от резултатите от 
оценката.
3. При наличие на сериозни основания 
за неотложност или когато НКПП 
изрази тревога относно 
безопасността на конкретен 
наноматериал, Комисията може да 
прибегне до неотложната процедура 
по член 27, параграф 4.
4. Комисията възлага на НКПП да 
извърши повторна оценка на тези 
вещества веднага след възникването 
на тревога относно тяхната 
безопасност и най-късно на всеки 5 
години след включването им в 
приложенията.
*Шест месеца след дата на влизане в 
сила на настоящия регламент.
**Две години след датата на влизане в 
сила на настоящия регламент.

Or. fr

Обосновка

Les nanotechnologies faisant l’objet de dispositions spécifiques  dans le cadre de la révision 
de la législation sur les produits cosmétiques, il est cohérent et nécessaire que les 
nanotechnologies utilisées soient évaluées par le CSCP. Il en est de même pour les 
nanotechnologies utilisées dans des produits cosmétiques mis sur le marché avant la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement. Ces produits pouvant rester sur le marché pendant 
une période transitoire de deux ans, il est nécessaire que les fabricants notifient dans un délai 
précis les nanotechnologies utilisées dans leurs produits cosmétiques mis sur le marché afin 
que le CSCP puisse, sur la base d’informations fournies par les fabricants, procéder à leur 
évaluation pour en déterminer la sécurité.
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Изменение 78
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Наноматериали

Комисията преразглежда 
разпоредбите на настоящия 
регламент, свързани с 
наноматериалите, най-малко на всеки 
5 години, в светлината на научния 
напредък, и, при необходимост,  
предлага подходящо преразглеждане 
на разпоредбите.
Комисията представя на Съвета и на 
Парламента годишен информационен 
доклад относно развитието при 
използването на наноматериали в 
козметичните продукти в 
Европейската общност. Този доклад 
обобщава по-специално видовете 
употреби, за които е получено 
уведомление, и броя уведомления, 
осъществения напредък при 
развитието на методите за 
характеризиране, насоките за оценка 
на безопасността, както и 
информационните инициативи, 
насочени към обществеността, и 
програмите за международно 
сътрудничество.

Or. fr

Обосновка

(*) Il est important que pour les nanomatériaux, domaine dans lequel il existe une évolution 
constante de la compréhension de leurs propriétés, de leur disponibilité et de leur application 
aux produits cosmétiques, des dispositions pertinentes soient mises en place afin de veiller à 
ce que l’utilisation de ces  nanomatériaux dans les produits cosmétiques soit réglementée de 
manière appropriée afin de garantir l’innocuité des produits cosmétiques qui sont 
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commercialisés.

(**)Il est important également de pouvoir assurer une bonne transparence des progrès 
réalisés dans le domaine de l’utilisation des nanomatériaux.

Изменение 79
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Предложение за регламент
Член 12 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12б
Наноматериали

След ...* предлагането на пазара на 
съществуващ козметичен продукт, 
съдържащ наноматериали, може да 
се продължи, при условие че:
а)
- отговорното лице уведомява 

Комисията в срок от три месеца 
относно категорията на съответния 
продукт и специфичното естество на 
използваните в продукта 
наноматериали,
- оценка на НКПП не е установила, че 

използването на наноматериали в 
съответната категория продукти не 
е безопасно.
Най-малко 6 месеца преди пускането 
на пазара:
- на всяка категория козметични 

продукти, съдържащи нови 
наноматериали, или
- на категория козметични продукти, 

съдържащи съществуващи 
наноматериали, които не са били 
използвани в тази категория 
продукти преди пускането на пазара,
отговорното лице трябва да 
предостави на Комисията 
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посочената в член 10 информация и, 
заедно с уведомлението, да й предаде  
оценка на риска, като взема предвид 
специфичното естество на 
наноматериалите и употребата, за 
която е предназначен козметичният 
продукт. Продуктът може да се 
предлага на пазара, освен ако оценка 
на НКПП не е установила, че 
използването на наноматериали в 
съответната категория продукти не 
е безопасно.
*ОВ: Моля въведете датата на влизане в сила 
на настоящия регламент

Or. fr

Обосновка

Наноматериалите търпят много интензивно технологично развитие и е от значение 
да се предвидят специфични гаранции, че тяхното използване в козметичните 
продукти е благоприятно и безопасно за потребителите.

Изменение 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Наноматериали

Всяка година Комисията възлага на 
НКПП да публикува доклад относно 
наноматериалите, използвани в 
козметични продукти.
В доклада се вземат под внимание: 
- получените през годината 
уведомления в съответствие с член 10 
от настоящия регламент;



AM\742694BG.doc 41/72 PE412.251v01-00

BG

- подробен преглед на 
новопридобитите или 
новопубликуваните научни данни за 
безопасност;
- всички евентуални становища на 
научните комитети във връзка с 
наноматериали;
След оценка на представените от 
НКПП данни, Комисията може, при 
необходимост, да предлага мерки, 
целящи повишаване на безопасността 
на потребителите.

Or. en

Обосновка

Due to their particular characteristics, nanomaterials present the cosmetic industry with a 
significant opportunity for innovation. However, their very newness leads to questions from 
consumers. The highest possible transparency is therefore necessary in order to give 
guarantees on the appropriateness of their evaluation and to ensure that measures have been 
taken in line with the evaluation of scientific knowledge. A public report, taking into account 
the specific notification requirements proposed in article 10, will meet these objectives and 
will allow the SCCP to assess consolidated consumer exposure data relating to the nature of 
the nanomaterials and the types of product. In light of newly available scientific data, this will 
allow the Commission and the SCCP, if necessary, to ensure an appropriate treatment of 
priority questions.

Изменение 81
Dan Jørgensen

Предложение за регламент
Член 12 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 12а
Вещества с изразени свойства за 

кожна сенсибилизация
1. По отношение на вещества, 
категоризирани от НКПП като много 
силни сенсибилизатори, Комисията, 
най-късно 2 години след влизането в 
сила на настоящия регламент, 
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представя предложение за забрана на 
употребата им в козметични 
продукти.
След това, най-късно шест месеца 
след публикуването на становище на 
НКПП, в което определено вещество 
се категоризира като много силен 
сенсибилизатор, Комисията 
представя предложение за забрана на 
употребата му в козметични 
продукти.
2. По отношение на вещества, 
категоризирани от НКПП като силни 
сенсибилизатори, Комисията, най-
късно 5 години след влизането в сила 
на настоящия регламент, представя 
предложение за забрана на 
употребата им в козметични 
продукти.
След това, най-късно шест месеца 
след публикуването на становище на 
НКПП, в което определено вещество 
се категоризира като силен 
сенсибилизатор, Комисията 
представя предложение за забрана на 
употребата му в козметични 
продукти.
3. Комисията може да предложи 
ограничение вместо забрана на 
веществата, посочени в параграфи 1 и 
2, ако едновременно са изпълнени 
следните две условия:
i. веществата са оценени и 
установени за безопасни от НКПП, 
по-конкретно по отношение на 
излагането на въздействието им;
ii. не съществуват подходящи 
алтернативни вещества, което е 
документирано в анализ на 
алтернативите.
Комисията възлага на НКПП да 
извърши повторна оценка на тези 
вещества веднага след възникването 
на тревога относно тяхната 
безопасност и най-късно на всеки 5
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години след включването им в 
приложения от ІІІ до VІ.
4. С оглед изпълнение на разпоредбите 
на параграфи 1, 2 и 3 на настоящия 
член, Комисията следва процедурата 
по член 26.
5. Най-късно 7 години след влизането 
в сила на настоящия регламент 
Комисията извършва оценка на 
последиците от мерките, предвидени 
в настоящия член, и, при 
необходимост, предлага план, с който 
се гарантира достатъчна степен на 
контролиране на произтичащия за 
потребителите риск от вещества с 
изразени свойства за кожна 
сенсибилизация.

Or. en

Обосновка

Контактните алергии и алергичните контактни дерматити, причинявани от боите 
за коса, са сериозен проблем за потребителите и обществото. Боите за коса могат 
да предизвикват кожни реакции, някои от които са били много тежки и са довели до 
отпуск по болест, хоспитализиране и дори смърт. Освен това работната среда за 
професионалните фризьори може да бъде тежко засегната от контакта с тези 
химикали, което да доведе до увреждания или ранно пенсиониране.
Разпространението на алергични реакции е относително високо и е отчетено, че при 
5,3% от потребителите е настъпила кожна реакция при боядисване на коса.

Изменение 82
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква a a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

аа) страна на произход, ако 
козметичният продукт е бил 
произведен извън Общността;

Or. pt
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Изменение 83
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква в – алинея 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

Указването на минималния  срок на 
трайност  на продукта не е 
задължително за козметични 
продукти с минимален срок на 
трайност  по-дълъг  от 30 месеца. За 
такива продукти се указва периодът 
след отварянето, през който 
продуктът е безопасен  . Тази 
информация се указва със символа, 
представен в точка 2 от приложение 
VІІ към настоящия регламент  , 
последван от периода (в месеци и/или 
години);

заличава се

Or. pt

Изменение 84
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква ж – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

ж) списък на съставките . Тази 
информация може обаче да бъде 
обозначена и само върху вторичната 
опаковка. Този списък се предшества от
термина  „състав“.

ж) списък на съставките въз основа на 
Международната номенклатура на 
козметичните съставки (INCI). Тази 
информация може обаче да бъде 
обозначена и само върху вторичната 
опаковка. Този списък се предшества от 
термина  „състав“.

Or. pt
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Изменение 85
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква ж – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка съставка, съдържаща се под 
формата на наноматериал, трябва 
ясно да се обозначава в списъка на 
съставките. Думата „нано-“ 
предшества наименованието на 
съставката.

Or. fr

Обосновка

Предвид факта, че наноматериалите попадат в обхвата на специфични разпоредби в 
рамките на преразглеждането на законодателството относно козметичните 
продукти, целесъобразно и необходимо е съставките под формата на наноматериали 
да бъдат включени в списъка на съставките, използвани във въпросния козметичен 
продукт. Това осигурява прозрачност, както и минимума от информация, който 
трябва да се предостави на всички заинтересовани участници на пазара 
(потребители, органи за надзор и др.)

Изменение 86
Åsa Westlund

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква ж) – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Всяка съставка, съдържаща се под 
формата на наноматериал, се 
обозначава ясно в списъка на 
съставките. Думата "нано-" 
предшества наименованието на 
съставката.

Or. en
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Обосновка

За да могат да се установят козметичните продукти, съдържащи наноматериали, 
всички наноматериали, използвани в козметични продукти, следва да бъдат посочени в 
списъка на съставките на продуктите.

Изменение 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква ж) – алинея 3 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Наноматериалите се обозначават 
чрез използване на представката 
"нано".

Or. en

Обосновка

Използването на наноматериали следва да бъде ясно обозначено като част от 
списъка на съставките. Това е в съответствие с параграф 28 от резолюцията на 
Европейския парламент от 28 септември 2006 г. относно нанонауките и 
нанотехнологиите, в която се препоръчва в списъците на съставките в продукти за 
потребление да се указва добавянето на  материал, произведен от наночастици. Това 
е още по-важно, тъй като е налице риск съществуващите, но неизпитани 
наноматериали, да продължат да се използват в козметични продукти в продължение 
на няколко години.

Изменение 88
Duarte Freitas

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 1 – буква ж – алинея 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Багрилата различни от предназначените 
за боядисване на коса  могат да 
фигурират в списъка в произволен ред 
след другите козметични  съставки. За 
декоративните козметични продукти, 

Багрилата, различни от предназначените 
за боядисване на коса,  могат да 
фигурират в списъка в произволен ред 
след другите козметични  съставки. За 
декоративните козметични продукти, 
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предлагани в няколко цветови нюанса, 
всички багрила различни от 
предназначените за боядисване на коса , 
използвани в гамата, могат да 
фигурират в списъка, като при това са 
добавени думите „може да съдържа“ 
или символа „+/–.“

предлагани в няколко цветови нюанса, 
всички багрила, различни от 
предназначените за боядисване на коса, 
използвани в гамата, могат да 
фигурират в списъка, като при това са 
добавени думите „може да съдържа“ 
или символа „+/–.“ Използва се 
номенклатурата за цветен индекс.

Or. pt

Изменение 89
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 15 – параграф 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

7. Информацията, спомената в буква ж) 
на параграф 1 се изписва посредством 
използването на общоприетото 
наименование на съставката съгласно 
справочника, посочен в член 28. При 
отсъствие на общоприето наименование 
на съставката се използва термин от 
която и да е общоприета номенклатура.

7. Информацията, спомената в буква ж) 
на параграф 1, се изписва посредством 
използването на общоприетото 
наименование на съставката съгласно 
справочника, посочен в член 28, в 
съответствие с Международната 
номенклатура на козметичните 
съставки (INCI). При отсъствие на 
общоприето наименование на 
съставката се използва термин от която 
и да е общоприета номенклатура.

Or. fr

Обосновка

В член 28 се предвижда Комисията да създаде и актуализира справочник на 
общоприетите наименования на съставките, който трябва да се позовава на 
Международната номенклатура на козметичните съставки (INCI).



PE412.251v01-00 48/72 AM\742694BG.doc

BG

Изменение 90
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Тези знаци не съдържат невярна 
информация и/или по никакъв начин, 
включително посредством 
цялостното представяне, не 
заблуждава или има възможност да 
заблуди средния потребител, дори и 
ако информацията е фактически 
точна, по отношение на един или 
повече от посочените по-долу 
елементи, и във всеки случай  
подтиква или е възможно да 
подтикне потребителя да вземе 
решение за сключване на сделка, 
което в противен случай не би взел:
а) съществуването или естество на 
козметичния продукт;
б) основните характеристики на 
козметичния продукт като  
наличност, ползи, рискове, 
изпълнение, състав, принадлежности, 
следпродажбено обслужване на 
клиента и разглеждане на жалби, 
метод и дата на производство или 
предоставяне, доставка, срок на 
годност, употреба, количество, 
спецификация, географски или 
търговски произход, или 
резултатите, които могат да се 
очакват при неговата употреба, или 
резултатите и съществените 
характеристики от изпитвания или 
проверки, извършени върху продукта.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е изцяло в съответствие с Директива 2005/29/ЕО относно 
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нелоялните търговски практики на вътрешния пазар, и по-точно член 6 и 
съображение 14 от нея, които предвиждат, че е желателно заблуждаващите 
търговски практики да обхващат онези практики, включително заблуждаваща 
реклама, които чрез заблуждаващи действия не позволяват на потребителя да 
направи информиран и следователно ефективен избор.

Изменение 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 16 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Две години след ...* Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно 
твърденията, използвани във връзка с 
козметични продукти, и начините за 
доказването им в съответствие с 
член 8, параграф 2, буква г). 
Комисията отдава приоритет на 
твърдения относно „натуралното“ 
или „биологично“ естество на 
козметичните продукти, на 
използваните символи за качество и 
тяхната обосновка.
*Датата на влизане в сила на настоящия 
регламент.

Or. fr

Обосновка

Неотдавнашното появяване на множество „биологични“ или „натурални“ 
обозначения, свързани със символи за качество, които са различни между  различните 
държави-членки и дори в рамките на самите държави-членки, може да доведе до 
заблуда потребителя и да затрудни свободното движение на козметични продукти.
Следователно е от съществено значение Комисията да даде приоритет на работата 
върху тези твърдения.
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Изменение 92
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Член 18 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Чрез тази система за контрол на 
пазара държавите-членки трябва 
също така да идентифицират 
продуктите, които са фалшиви и 
следователно не съответстват на 
изискванията, посочени в член 21.

Or. fr

Изменение 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 - параграфи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато член 21 не е приложим и 
даден компетентен орган установи, че 
има вероятност пуснат на пазара 
козметичен продукт да представлява 
сериозен риск за човешкото здраве, 
компетентният орган предприема 
всички подходящи временни мерки, за 
да гарантира, че козметичният продукт е 
изтеглен, иззет или че наличието му на 
пазара е ограничено по друг начин.

1. Когато член 21 не е приложим и 
даден компетентен орган установи, че 
има вероятност пуснат на пазара 
козметичен продукт да представлява 
сериозен риск за човешкото здраве, 
компетентният орган предприема 
всички подходящи временни мерки, за 
да гарантира, че козметичният продукт е 
изтеглен, иззет или че наличието му на 
пазара е ограничено по друг начин.

Когато се прилага член 21 и 
отговорното лице не е съгласно с 
тълкуването на компетентния орган 
относно съответствието или 
предложените корективни мерки, 
компетентният орган и отговорното 
лице признават възникването на спор, 
без да се накърняват разпоредбите на 
член 21.

2. Компетентният орган незабавно 2. Компетентният орган незабавно 
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информира Комисията и компетентните 
органи на останалите държави-членки 
относно предприетите мерки и всякакви 
полезни данни.

информира Комисията и компетентните 
органи на останалите държави-членки 
относно предприетите мерки и всякакви 
полезни данни в случаите, посочени в 
параграф 1, първа алинея, или 
съобщават подробности във връзка 
със спора в случаите, посочени в 
параграф 1, втора алинея.

За целите на алинея първа се използва 
системата за обмен на информация, 
предвидена в член 12, параграф 1 от 
Директива 2001/95/EО.

За целите на алинея първа от 
настоящия параграф се използва 
системата за обмен на информация, 
предвидена в член 12, параграф 1 от 
Директива 2001/95/EО.

Прилага се член 12, параграфи 2, 3 и 4 
от Директива 2001/95/EО.

Прилага се член 12, параграфи 2, 3 и 4 
от Директива 2001/95/EО.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се предвиди, че е възможно да възникнат спорове между 
отговорното лице и компетентния орган относно тълкуването на регламента.   
Необходимо е да се установи процедура, за да се осигури хармонизираното прилагане 
на регламента в случай на възникване на спор. 

Изменение 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Член 22 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 22а
Обжалване

1. Лицето, отговорно за пускането на 
продукта на пазара, може да обжалва  
предложените или наложени от 
компетентния орган мерки, които са 
взети съгласно членове 21 и 22.
2. Образуваната съгласно параграф 1 
жалба спира изпълнението на 
мерките.
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3. Жалбата, заедно с изложение на 
основанията за нея, се подава писмено 
до Комисията в срок от две седмици 
от датата, на която 
компетентният орган е уведомил 
отговорното лице относно 
предложените или наложени мерки.
4. В срок от 3 месеца Комисията 
определя дали посочените в параграф 
1 мерки са обосновани или не. За тази 
цел тя се консултира, когато е 
възможно, със заинтересованите 
страни, държавите-членки и НКПП. 
Тя съобщава своите заключения на 
компетентния орган и на 
отговорното лице.
5. Ако Комисията установи, че 
предложените или наложени мерки 
не са обосновани, съответният 
компетентен орган отменя 
въпросните мерки.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се предвиди, че е възможно да възникнат спорове между 
отговорното лице и компетентния орган относно тълкуването на регламента.   
Необходимо е да се установи процедура, подобна на законодателството REACH, за да 
се осигури хармонизираното прилагане на регламента при възникване на спор. 

Изменение 95
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато съществува потенциален риск 
за човешкото здраве, който е причинен 
от използването на вещества в 
козметични продукти и на който трябва 
да бъде реагирано на ниво Общност, 
Комисията след консултиране с НКПП

1. Когато съществува потенциален риск
за околната среда, определен в 
съответствие с разпоредбите на 
REACH, който е причинен от 
използването на вещества в козметични 
продукти и на който трябва да се 
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може съответно да измени 
приложения от ІІ до VІ.

реагира на ниво на Общността, 
Комисията може, след като се 
консултира с Научния комитет по 
рисковете за здравето и околната 
среда (НКРЗОС), да измени съответно
приложения от ІІ до VІ.

Or. pl

Обосновка

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska.

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
tym samym nakładanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ocenę ryzyka (SCCP, 
ECHA, SCHER

Wprowadzenie zakazu stosowania powinno znajdować wyraz w ustawodawstwie 
kosmetycznym ale to Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) jest instytucją 
odpowiedzialną za decyzje legislacyjne w tym zakresie. Zakaz stosowania określonej 
substancji w kosmetykach ze względu na skutki dla środowiska powinien być wprowadzany na 
skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.

Изменение 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 – алинея 2 a (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Когато съществува неприемлив риск 
за околната среда, оценен в 
съответствие с разпоредбите на 
REACH, произтичащ от 
използването на вещества в 
козметични продукти и който е 
необходимо да се разгледа на равнище 
на Общността, Комисията може, 
след като се консултира с Научния 
комитет по рисковете за здравето и 
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околната среда (НКРЗОС), да измени 
съответно приложения от ІІ до VІа.

Or. en

Обосновка

Веществата, използвани в козметични и хигиенни продукти, могат да съставляват 
риск за околната среда. Въздействието на козметичните продукти и техните 
съставки върху околната среда се оценява от Европейската агенция по химикалите 
(ECHA) и се регулира от разпоредбите на регламента REACH. В изключителни 
случаи, когато рисковете за околната среда все още не са били подобаващо оценени в 
съответствие с действащото законодателство на ЕС, следва да съществува 
механизъм за оценка от НКРЗОС и подходящо управляване на риска от страна на 
Европейската комисия в съответствие с приложения ІІ до VІ към регламента за 
козметичните продукти. 

Изменение 97
Anne Ferreira

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1а. Комисията изготвя приложение 
VIа в срок от 24 месеца от датата на 
влизане в сила на настоящия 
регламент, въз основа на оценките на 
риска, извършени от НКПП.

Or. fr

Обосновка

Целесъобразно е да се уточни основата, процедурата и срока за изготвяне на  новото 
приложение VIа във връзка с разрешените нанотехнологии. Редът и условията за 
преразглеждане на настоящото приложение са същите като предвидените в 
съответните параграфи от член 26.
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Изменение 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 26 – параграф 1 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

1a. Когато съществува потенциален 
риск за околната среда, определен в 
съответствие с разпоредбите на 
REACH, произтичащ от 
използването на вещества в 
козметични продукти, който трябва 
да се регулира на ниво на Общността, 
Комисията може, след като се 
консултира с Научния комитет по 
рисковете за здравето и околната 
среда (НКРЗОС), да измени съответно 
приложения от ІІ до VІ.

Or. pl

Обосновка

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska.

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
tym samym nakładanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ocenę ryzyka (SCCP, 
ECHA, SCHER

Wprowadzenie zakazu stosowania powinno znajdować wyraz w ustawodawstwie 
kosmetycznym ale to Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) jest instytucją 
odpowiedzialną za decyzje legislacyjne w tym zakresie. Zakaz stosowania określonej 
substancji w kosmetykach ze względu na skutki dla środowiska powinien być wprowadzany na 
skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.
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Изменение 99
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 26 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 26а
Оценка за безопасност на крайните 

козметични продукти
При необходимост, за да се осигури 
безопасното използване на 
веществата в пуснатите на пазара 
козметични продукти, Комисията 
взема под внимание, след като се 
консултира с Европейската агенция 
по химикалите (ECHA), 
необходимостта да адаптира и, по 
целесъобразност, да предложи 
необходимите изменения на 
Регламент (ЕО) № 1907/2006.

Or. fr

Обосновка

Всички налични относими данни трябва да бъдат вземани предвид по подходящ начин 
при оценката за безопасност на крайните козметични продукти. Докладите за 
безопасност на химичното вещество, изготвени съгласно изискванията в Регламент 
№ 1907/2006, биха могли да допринесат значително към  тези данни.

Изменение 100
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Член 28

Текст, предложен от Комисията Изменение

Комисията изготвя и актуализира 
справочник на общоприетите 
наименования на съставките.  Този 
справочник не е списък на съставките, 
разрешени за използване в козметични 

Комисията изготвя и актуализира 
справочник на общоприетите 
наименования на съставките в 
съответствие с Международната 
номенклатура на козметичните 
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продукти. съставки (INCI) и базата данни по 
CAS (Chemical Abstract Service). Този 
справочник не е списък на съставките, 
разрешени за използване в козметични 
продукти.

Общоприетото наименование на 
съставката следва да се използва за 
целите на етикетирането на пуснатите 
на пазара козметични продукти най-
късно до 12 месеца след публикуването 
на справочника в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Общоприетото наименование на 
съставката следва да се използва за 
целите на етикетирането на пуснатите 
на пазара козметични продукти най-
късно до две години след публикуването 
на справочника в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. fr

Обосновка

Използването на наименованията от Международната номенклатура на 
козметичните съставки (INCI) за съставянето на справочника на общоприетите 
наименования на съставките съответства на Решение 96/335/ЕО на Комисията.

Тази нова актуализация на етикетите и опаковките, произтичаща от промяна на 
наименованията на съставките, изисква по-дълъг период от време от 12 месеца, като 
срок от 2 години изглежда много по-реалистичен.

Изменение 101
Dominique Vlasto

Предложение за регламент
Член 31 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато държава-членка или 
Комисията счетат, че даден 
хармонизиран стандарт не отговаря 
напълно на изискванията, посочени в 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент, Комисията или въпросната 
държава-членка отнасят въпроса заедно 
със своите аргументи пред Комитета, 
учреден по силата на член 5 от 
Директива 98/34/EО. Комитетът излиза 
със становище без забавяне.

1. Когато държава-членка или 
Комисията счетат, че даден 
хармонизиран стандарт не отговаря 
напълно на изискванията, посочени в 
съответните разпоредби на настоящия 
регламент, или че дадена иновация би 
позволила да се отговори по-добре на 
изискванията, посочени в 
съответните разпоредби на 
настоящия регламент, и да се 
постигне по-високо равнище на 
защита на човешкото здраве,
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Комисията или въпросната държава-
членка отнасят въпроса заедно със 
своите аргументи пред Комитета, 
учреден по силата на член 5 от 
Директива 98/34/EО. Комитетът излиза 
със становище без забавяне.

Or. fr

Обосновка

Цел 3 от изложението на мотивите на предложението за преработка предвижда 
пусканите на пазара в ЕС козметични продукти да бъдат безопасни, предвид 
иновациите в сектора. Подходящо е да се даде възможност на държава-членка или на 
Комисията да сезира Комитета, учреден по силата на член 5 от Директива 98/34/EО, 
с цел да се преразгледа даден хармонизиран стандарт, ако тя счита, че иновация би 
позволила да се изпълнят по-ефикасно съответните разпоредби на настоящия 
регламент, особено по отношение на защитата на човешкото здраве.

Изменение 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Член 26, параграф 2 не се прилага 
за козметични продукти, съдържащи 
наноматериали, които все още не са 
изброени в приложение VIa, ако 
същите са били пуснати на пазара 
преди датата, посочена в параграф 1 
на настоящия член.  Тези продукти 
могат да продължат да се предлагат 
на пазара в срок от две години след 
датата, посочена в параграф 2. След 
тази дата се прилагат разпоредбите 
на член 11, буква з) и член 26, параграф 
2.

Or. en
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Обосновка

Извършена от докладчика промяна на изменение 28 с цел попълване на съществена 
празнина.

Важни наноматериали, които понастоящем са в употреба, са например 
ултравиолетовите филтри, като например титандиоксид. Титандиоксидът е изброен 
в приложение VІ, въпреки че неговата наноформа никога не е била подлагана на 
наноспецифична оценка. Всяко вписване на веществата като такива в приложения от 
ІІІ до VІ не гарантира безопасността им като съставки, когато се използват в 
наноформа, поради което вписването им не следва да води до разрешаването им за 
такива употреби.  Всички наноматериали, независимо от тяхната функция, за които 
е установено, че са безопасни за употреба, следва да бъдат изброени в приложение 
VІа.

Изменение 103
Urszula Krupa

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящите разпоредби могат да 
се прилагат по отношение на 
оценките за безопасност (член 7) и 
досиетата с информация за продукта 
(член 8) за продуктите, пуснати на 
пазара между [да се добави датата: 
двадесети ден след публикуването на 
настоящия регламент в Официален 
вестник на Европейския съюз] и [да се 
добави датата: 60 месеца след 
публикуването на настоящия 
регламент в Официален вестник на 
Европейския съюз].

Or. pl

Обосновка

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe, szczegółowe wymagania w zakresie oceny 
bezpieczeństwa i dokumentacji produktu, ale także dobrej praktyki produkcji (GMP). Ma to 
na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów i jest rozwiązaniem ze 
wszech miar korzystnym, popieranym także przez przemysł.. Jednakże dla wielu producentów 
nowe wymagania stanowić będą duże wyzwanie i znaczne koszty. Koszty te zostaną 
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poniesione zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizowały dotychczasowe 
wymagania na poziomie określonym obowiązującymi przepisami. Tym samym w projekcie 
rozporządzenia należy przewidzieć środki, które ułatwią MŚP dostosowanie się do nowych 
wymagań.

Изменение 104
Małgorzata Handzlik

Предложение за регламент
Член 34 – параграф 2 a (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Настоящите разпоредби могат да 
се прилагат по отношение на 
оценките за безопасност (член 7) и 
досиетата с информация за продукта 
(член 8) за продуктите, пуснати на 
пазара между [да се добави датата: 
двадесети ден след публикуването на 
настоящия регламент в Официален 
вестник на Европейския съюз] и [да се 
добави датата: 60 месеца след 
публикуването на настоящия 
регламент в Официален вестник на 
Европейския съюз].

Or. pl

Обосновка

Предложението за регламент въвежда нови и подробни изисквания по отношение на 
оценките за безопасност и документацията на продуктите, както и добрата 
производствена практика. Тяхната цел е да повишат безопасността за 
потребителите и те са изцяло положителни. Въпреки това, те изискват големи 
усилия и ще доведат до значителни разходи за много производители. Тези разходи ще 
бъдат най-тежко понесени от малките и средни предприятия. Поради това е 
необходимо предложението за регламент да включва разпоредби, които улесняват 
МСП при адаптирането към новите изисквания.
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Изменение 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описание на количествения и 
качествения състав на продукта, 
включително химичната идентичност на 
веществата (вкл. химично 
наименование, наименование по 
номенклатурата INCI, номер по 
Международната химическа 
класификация (CAS), номер по 
Европейския инвентаризационен списък 
на съществуващите търговски химични 
вещества (EINECS/ELINCS) и тяхната 
функция по предназначение. За 
етеричните масла, парфюмените 
композиции и парфюмите се посочват 
наименованието и кодовият номер на 
композицията и данни, свързани с 
идентичността на доставчика им.

Количественият и качествен състав 
на продукта, включително химичната 
идентичност на веществата (вкл. 
химично наименование, наименование 
по номенклатурата INCI, номер по 
Международната химическа 
класификация (CAS), номер по 
Европейския инвентаризационен списък 
на съществуващите търговски химични 
вещества (EINECS/ELINCS) и тяхната 
функция по предназначение. За 
етеричните масла, парфюмените 
композиции и парфюмите се посочват 
наименованието и кодовият номер на 
композицията и данни, свързани с 
идентичността на доставчика им.

Or. en

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходима е действителната информация, а не нейното 
"описание".

Изменение 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 2 – алинеи 1 и 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описание на физикохимичните
характеристики на веществата както на 
суровините, така и на козметичните 

Физикохимичните характеристики на 
веществата както на суровините, така и 
на козметичните продукти.
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продукти.
Описание на трайността на 
козметичния продукт при разумно 
предвидими условия на съхранение.

Трайността на козметичния продукт 
при разумно предвидими условия на 
съхранение.

Or. en

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходима е действителната информация, а не нейното 
"описание".

Изменение 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 3 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описание на микробиологичните
спецификации на суровините и на
козметичния продукт. Следва да се 
обърне особено внимание на козметика, 
използвана около очите, върху лигавици 
изобщо, върху наранена кожа, от деца 
до тригодишна възраст, от възрастни 
хора или от лица с нарушени имунни 
реакции.

Микробиологичните спецификации на 
суровините и на козметичния продукт. 
Следва да се обърне особено внимание 
на козметика, използвана около очите, 
върху лигавици изобщо, върху наранена 
кожа, от деца до тригодишна възраст, от 
възрастни хора или от лица с нарушени 
имунни реакции.

Or. en

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходима е действителната информация, а не нейното 
"описание".
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Изменение 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 4 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описание на чистотата на 
веществата и суровините.

Чистотата на веществата и 
суровините.

Or. en

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходима е действителната информация, а не нейното 
"описание".

Изменение 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 4 – алинея 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описание на някои важни
характеристики на материала на 
опаковката, по- специално чистота и 
трайност.

Важните характеристики на материала 
на опаковката, по- специално чистота и 
трайност.

Or. en

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходима е действителната информация, а не нейното 
"описание".
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Изменение 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описание на нормалната и разумно 
предвидима употреба на продукта. 
Разяснението следва да бъде в 
съответствие с предупрежденията и 
други обяснения от етикетирането на 
продукта.

Нормалната и разумно предвидима 
употреба на продукта. Разяснението 
следва да бъде в съответствие с 
предупрежденията и други обяснения от 
етикетирането на продукта.

Or. en

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходима е действителната информация, а не нейното 
"описание".

Изменение 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 6 – въведение

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описание относно експозицията на 
козметичния продукт като се вземат 
предвид констатациите от раздел 5 във 
връзка с

Данни за и оценка на експозицията на 
козметичния продукт като се вземат 
предвид констатациите от раздел 5 във 
връзка с

Or. en

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходими са данни и оценка на информацията, а не 
нейното "описание".
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Изменение 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описание на експозицията на 
съдържащите се в козметичния продукт 
вещества във връзка с приложимите 
допустими токсикологични граници, 
като се вземе предвид информацията по 
раздел 6.

Данни за и оценка на експозицията на 
съдържащите се в козметичния продукт 
вещества във връзка с приложимите 
допустими токсикологични граници, 
като се вземе предвид информацията по 
раздел 6.

Or. en

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходими са данни и оценка на информацията, а не 
нейното "описание".

Изменение 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на член 
14, описание на токсикологичния 
профил на всички допустими 
токсикологични граници. Особено 
внимание се обръща на оценката на 
локалната токсичност (раздразнение на 
кожата и очите), на 
свръхчувствителността на кожата, а в 
случай на ултравиолетова абсорбция 
следва да бъде направено изпитване за 
фототоксичност.

Без да се нарушават разпоредбите на 
член 14, оценка на токсикологичния 
профил на всички допустими 
токсикологични граници. Особено 
внимание се обръща на оценката на 
локалната токсичност (раздразнение на 
кожата и очите), на 
свръхчувствителността на кожата, а в 
случай на ултравиолетова абсорбция 
следва да бъде направено изпитване за 
фототоксичност.

Or. en



PE412.251v01-00 66/72 AM\742694BG.doc

BG

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходима е оценка на информацията, а не нейното 
"описание".

Изменение 114
Frédérique Ries

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 8 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засягат разпоредбите на член 
14, описание на токсикологичния 
профил на всички допустими 
токсикологични граници. Особено 
внимание се обръща на оценката на 
локалната токсичност (раздразнение на 
кожата и очите), на 
свръхчувствителността на кожата, а в 
случай на ултравиолетова абсорбция 
следва да бъде направено изпитване за 
фототоксичност.

Без да се нарушават разпоредбите на 
член 14, описание на токсикологичния 
профил на всички допустими 
токсикологични граници, определени 
като относими в документа с 
указания на НКПП за изпитване на 
съставките на козметични продукти 
и тяхната оценка за безопасност, по-
конкретно за продукта, в който е 
използвано веществото. Особено 
внимание се обръща на оценката на 
локалната токсичност (раздразнение на 
кожата и очите), на 
свръхчувствителността на кожата, а в 
случай на ултравиолетова абсорбция 
следва да бъде направено изпитване за 
фототоксичност.

Or. en

Обосновка

Производителите, които извършват оценка за безопасност на веществата, които 
използват в козметични продукти, следва винаги да спазват указанията на НКПП за 
изпитване на съставките на козметични продукти и тяхната задължителна оценка 
за безопасност.
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Изменение 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 8 – алинея 3 – тире 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

- взаимодействие между веществата - взаимодействие между веществата 
(кумулативен и синергичен ефект)

Or. en

Обосновка

Козметичните продукти съдържат богат набор от различни вещества. А хората 
използват богат набор от различни козметични продукти. В токсикологичния профил 
следва да се обръща особено внимание на възможните кумулативни или синергични 
ефекти.

Изменение 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

Описание на нежеланите ефекти и на 
сериозните нежелани ефекти от 
козметичния продукт или когато е 
целесъобразно и от други козметични 
продукти. Това включва статистически 
данни.

Пълни данни за нежеланите ефекти и 
на сериозните нежелани ефекти от 
козметичния продукт или когато е 
целесъобразно и от други козметични 
продукти. Това включва статистически 
данни.

Or. en

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходими са пълни данни за тази информация, а не 
нейното "описание".
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Изменение 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Друга информация, която е от значение, 
напр. описание на съществуващи 
изследвания върху хора доброволци в 
клинични изпитания на козметични 
продукти.

Друга информация, която е от значение, 
напр. съществуващи изследвания върху 
хора доброволци в клинични изпитания 
на козметични продукти.

Or. en

Обосновка

Терминът "описание" е нов и много неясен. Той не съществува в този контекст в сега 
действащата директива. Необходима е информацията като такава, а не нейното 
"описание".

Изменение 118
Françoise Grossetête

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Друга информация, която е от значение, 
напр. описание на съществуващи 
изследвания върху хора доброволци в 
клинични изпитания на козметични 
продукти.

Друга информация, която е от значение, 
например описание на съществуващи 
изследвания върху хора доброволци в 
клинични изпитания на козметични 
продукти или доказани и обосновани 
резултати от оценки на риска, 
проведени в други свързани области.

Or. fr

Обосновка

Използването на съществуващите данни, получени в резултат на оценки на риска, 
проведени в други области, следва да бъде възможно, когато е свързано с оценката за 
безопасност на въпросния козметичен продукт.
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Изменение 119
Lambert van Nistelrooij

Предложение за регламент
Приложение I – част A – точка 10

Текст, предложен от Комисията Изменение

Друга информация, която е от значение, 
напр. описание на съществуващи 
изследвания върху хора доброволци в 
клинични изпитания на козметични 
продукти.

Друга информация, която е от значение, 
напр. описание на съществуващи 
изследвания върху хора доброволци в 
клинични изпитвания или отчитането 
на  доказани и обосновани резултати 
от оценки на риска, извършени в други 
относими области.

Or. en

Обосновка

Използването на съществуващи данни от оценки на риска в други области следва да 
бъде възможно, когато данните са от значение за оценката за безопасност на 
съответния козметичен продукт.

Изменение 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Предложение за регламент
Приложение I – част Б – точка 3 – подточка 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

Оценяват се възможните 
взаимодействия между веществата, 
съдържащи се в козметичния продукт. 
Ако такова взаимодействие не се 
очаква, това следва да бъде надлежно 
обосновано.

Оценяват се възможните 
взаимодействия между веществата, 
съдържащи се в козметичния продукт.

Or. en
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Обосновка

Невъзможно е да се провери и надлежно да се обоснове несъществуващ ефект!

Изменение 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение III – въведение (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този списък на вещества не важи за 
вещества под формата на 
наноматериали.

Or. en

Обосновка

Настоящият списък е съставен за вещества в "нормална" форма. Той не е съставен за 
наноформи на тези вещества. Всички наноматериали, за които е доказано, че са 
безопасни, следва да бъдат изброени в приложение VІа. Поради това следва ясно да се 
посочи, че списъкът на веществата не важи за тези вещества под формата на 
наноматериали.

Изменение 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение IV – въведение (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този списък на вещества не важи за 
вещества под формата на 
наноматериали.

Or. en
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Обосновка

Настоящият списък е съставен за вещества в "нормална" форма. Той не е съставен за 
наноформи на тези вещества. Всички наноматериали, за които е доказано, че са 
безопасни, следва да бъдат изброени в приложение VІа. Поради това следва ясно да се 
посочи, че списъкът на веществата не важи за тези вещества под формата на 
наноматериали.

Изменение 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение V – въведение (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този списък на вещества не важи за 
вещества под формата на 
наноматериали.

Or. en

Обосновка

Настоящият списък е съставен за вещества в "нормална" форма. Той не е съставен за 
наноформи на тези вещества. Всички наноматериали, за които е доказано, че са 
безопасни, следва да бъдат изброени в приложение VІа. Поради това следва ясно да се 
посочи, че списъкът на веществата не важи за тези вещества под формата на 
наноматериали.

Изменение 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение VI – въведение (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Този списък на вещества не важи за 
вещества под формата на 
наноматериали.
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Or. en

Обосновка

Настоящият списък е съставен за вещества в "нормална" форма. Той не е съставен за 
наноформи на тези вещества. Всички наноматериали, за които е доказано, че са 
безопасни, следва да бъдат изброени в приложение VІа. Поради това следва ясно да се 
посочи, че списъкът на веществата не важи за тези вещества под формата на 
наноматериали.

Изменение 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Предложение за регламент
Приложение VI a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIa

Списък на разрешените 
наноматериали

Or. en

Обосновка

Извършена от докладчика промяна на изменение 29 с цел попълване на съществена 
празнина. Важни наноматериали, които понастоящем са в употреба, са например 
ултравиолетовите филтри, като например титандиоксид. Титандиоксидът е изброен 
в приложение VІ, въпреки че неговата наноформа никога не е била подлагана на 
наноспецифична оценка. Всяко вписване на веществата като такива в приложения от 
ІІІ до VІ не гарантира безопасността им като съставки, когато се използват в 
наноформа, поради което вписването им не следва да води до разрешаването им за 
такива употреби.  Всички наноматериали, независимо от тяхната функция, за които 
е установено, че са безопасни за употреба, следва да бъдат изброени в приложение 
VІа.
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