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Pozměňovací návrh 30
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Kosmetické přípravky by měly být za 
běžných nebo rozumně předvídatelných 
podmínek použití bezpečné. Zejména 
hodnocení rizik a prospěšnosti by nemělo 
odůvodňovat riziko pro lidské zdraví.

(12) Kosmetické přípravky by měly být za 
běžných nebo rozumně předvídatelných 
podmínek použití bezpečné. Zejména 
hodnocení rizik a prospěšnosti by nemělo 
odůvodňovat nepřijatelné riziko 
s pravděpodobnými škodlivými účinky pro 
lidské zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Vždy existuje nějaký stupeň rizika a je nutno ho kvalifikovat. Pojem „nepřijatelné riziko“ se 
používá v nařízení REACH (viz např. bod odůvodnění 73 a čl. 68 odst. 1). Je třeba provést 
změnu v zájmu konzistentnosti s nařízením REACH.

Pozměňovací návrh 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a nový

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) V současnosti dostupné metody 
testování nejsou dostatečné pro posouzení 
rizik spojených s nanomateriály. Měly by 
být urychleně vyvinuty speciální metody 
testování pro nanotechnologie, které by 
nepoužívaly zvířata. Používání 
nanomateriálů v kosmetických 
přípravcích by mělo být zakázáno až do 
doby, než budou schváleny dostatečné 
metody testování pro nanotechnologie 
nepoužívající zvířata a na základě těchto 
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testů bude provedeno odpovídající 
posouzení bezpečnosti, aby byla zajištěna 
ochrana lidského zdraví a předešlo se 
testování na zvířatech.

Or. en

Odůvodnění

V současné době neexistují žádné vhodné metody pro posouzení bezpečnosti nanomateriálů. 
Jelikož testování kosmetických přísad na zvířatech má být do roku 2013 zrušeno, měly by být 
nanomateriály od počátku posuzovány na základě speciálních testů pro nanotechnologie 
nepoužívajících zvířata. Dokud nebudou k dispozici speciální testy pro nanotechnologie 
nepoužívající zvířata, které umožní odpovídající posouzení bezpečnosti nanomateriálů 
v kosmetických přípravcích, mělo by být jejich používání zakázáno, aby se zajistila ochrana 
lidského zdraví a předešlo se testování na zvířatech.

Pozměňovací návrh 32
Margrete Auken

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Předtím, než je na trh uveden 
kosmetický přípravek obsahující 
nanomateriály, které ještě nebyly zařazeny 
do přílohy VIa, měl by být daný 
nanomateriál zhodnocen SCCP na 
základě odpovídajícího specifického 
posouzení bezpečnosti pro 
nanotechnologie. K zařazení 
nanomateriálu do přílohy VIa je třeba, 
aby odpovědná osoba podala žádost 
Komisi spolu s doklady o posouzení rizik. 
Při posuzování rizik by se měla vzít 
v potaz specifická povaha použitého 
nanomateriálu i účel daného 
kosmetického přípravku. Kosmetický 
přípravek obsahující nanomateriály by 
neměl být uveden na trh, aniž by Komise 
s ohledem na stanovisko SCCP shledala 
použití daného nanomateriálu v tomto 
přípravku bezpečným.
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Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 33
Dominique Vlasto

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) V zájmu bezpečnosti výrobků by měly 
být zakázané látky přijatelné pouze ve 
stopovém množství, pokud je to při 
správné výrobní praxi technologicky 
nevyhnutelné a pokud je výrobek 
bezpečný.

(27) V zájmu bezpečnosti výrobků by měly 
být zakázané látky přijatelné pouze ve 
stopovém množství, pokud je to při 
správné výrobní praxi technologicky 
nevyhnutelné a pokud je výrobek 
bezpečný. Jakákoliv technologická 
inovace, která by umožnila vyhnout se 
zakázaným látkám, i ve stopovém 
množství, by měla být upřednostněna 
a používána, aby se zvýšila ochrana 
lidského zdraví.

Or. fr

Odůvodnění

Cíl č. 3 uvedený ve vysvětlujícím prohlášení k přepracovanému nařízení stanoví, že s ohledem 
na inovace v daném odvětví mají být kosmetické přípravky uváděné na trh EU bezpečné. V
důsledku toho, pokud se lze zakázaným látkám technologicky vyhnout, budou členské státy 
dbát na to, aby byla uskutečněna jakákoliv technologická inovace, a tím se zvýšila ochrana 
lidského zdraví.
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Pozměňovací návrh 34
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Bezpečnost konečných kosmetických 
výrobků lze zajistit již na základě 
vědomosti o bezpečnosti přísad, které 
obsahují. Měla by být tedy přijata 
ustanovení zakazující zkoušení konečných 
kosmetických výrobků na zvířatech. 
Použití metod, které nevyužívají pro 
posouzení bezpečnosti konečných 
kosmetických výrobků pokusy na 
zvířatech, a to zejména v malých 
a středních podnicích, by mohly usnadnit 
pokyny Komise .

(31) Bezpečnost konečných kosmetických 
výrobků lze zajistit již na základě 
vědomosti o bezpečnosti přísad, které 
obsahují. Měla by být tedy přijata 
ustanovení zakazující zkoušení konečných 
kosmetických výrobků na zvířatech. 
Použití metod testování i postupů 
posuzování pro dostupné relevantní údaje, 
včetně použití přístupu analogie 
a průkaznosti důkazů, které nevyužívají 
pro posouzení bezpečnosti konečných 
kosmetických výrobků pokusy na 
zvířatech, a to zejména v malých 
a středních podnicích, by mohly usnadnit 
pokyny Komise. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby byly při posuzování bezpečnosti konečných kosmetických přípravků 
řádně zohledněny všechny dostupné relevantní údaje, ať už pocházejí ze studií in vitro, in 
silico, existujících studií za použití zvířat (SLP nebo ne), existujících údajů získaných na 
lidských dobrovolnících nebo z jiných zdrojů.

Pozměňovací návrh 35
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Lze očekávat, že odpovědná osoba 
při posuzování bezpečnosti a přípravě 
informační dokumentace k výrobku 
využije mimo jiné dostupné informace 
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o látkách z nařízení (ES) č. 1907/2006. Je-
li to nutné pro zajištění bezpečného 
používání látek v kosmetických 
přípravcích, měla by Komise zvážit, zda 
jsou nutné změny nařízení (ES) 
č. 1907/2006.

Or. en

Odůvodnění

Při posuzování bezpečnosti konečných kosmetických přípravků by měly být řádně zváženy 
všechny dostupné relevantní údaje. Značnou část těchto údajů pravděpodobně poskytnou 
zprávy o chemické bezpečnosti povinně vypracovávané podle nařízení č. 1907/2006. Je 
potřeba ustanovení, které by zavedlo postup umožňující změnu nařízení č. 1907/2006 
v případě nutnosti, aby byly k dispozici vhodné informace o látkách, jež by mohly být využity 
při posuzování bezpečnosti kosmetických přípravků a následně v informační dokumentaci 
k výrobku. To je v souladu s nařízením REACH.

Pozměňovací návrh 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – bod a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) „kosmetickou přísadou“ se rozumí 
jakákoliv syntetická nebo přírodní látka či 
směs záměrně přidávaná do kosmetického 
přípravku.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo b) „výrobcem“ se rozumí fyzická nebo 
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právnická osoba, která navrhuje nebo
vyrábí kosmetický přípravek nebo která si 
dala tento přípravek navrhnout nebo
vyrobit pod svým jménem nebo obchodní 
značkou;

právnická osoba, která navrhuje, vyrábí 
nebo upravuje kosmetický přípravek nebo 
která si dala tento přípravek navrhnout, 
vyrobit nebo upravit pod svým jménem 
nebo obchodní značkou;

Or. fr

Odůvodnění

Definice pojmu „výrobce“ musí být úplná a zahrnovat všechny etapy výroby kosmetického 
přípravku.

Pozměňovací návrh 38
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) „subdodavatelem“ se rozumí fyzická 
nebo právnická osoba, která navrhuje, 
vyrábí nebo upravuje přípravky jménem 
jiné fyzické nebo právnické osoby, která je 
zadavatelem. Zadavatel a subdodavatel 
jsou vzájemně vázáni zadávacími 
podmínkami nebo smlouvou.

Or. fr

Pozměňovací návrh 39
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e a) „distributorem“ se rozumí fyzická 
nebo právnická osoba, která kupuje a dále 
prodává přípravek za daného stavu 
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a nemá žádné vlastnické právo k obchodní 
značce.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) „stopovým množstvím“ se rozumí 
nezáměrná přítomnost látky pocházející 
z nečistot v přírodních nebo syntetických 
přísadách, z výrobního procesu, 
skladování, dopravních zařízení nebo 
obalu;

g) „stopovým množstvím“ se rozumí 
nezáměrná a z technického hlediska 
nevyhnutelná přítomnost látky pocházející 
z nečistot v přírodních nebo syntetických 
přísadách, z výrobního procesu, 
skladování, dopravních zařízení nebo 
obalu;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i a)„nanomateriálem“ se rozumí záměrně 
vyrobený materiál o jednom nebo více 
vnějších rozměrech nebo vnitřní struktuře 
o rozměru do 100 nm, který by mohl 
vykazovat nové vlastnosti ve srovnání se 
stejným materiálem, který neobsahuje 
prvky o měřítku v řádu nanometrů. 

Or. en
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Odůvodnění

Nanomateriály se v kosmetických přípravcích používají díky svým novým vlastnostem ve 
srovnání se stejným materiálem s normálním měřítkem. Jejich malý rozměr však může mít 
škodlivé účinky, které je třeba řádně posoudit. Aby mohly být zařazeny do posuzování 
bezpečnosti, je nutná jejich definice.

Uvedená definice vychází z úplné definice Vědeckého výboru pro spotřební zboží (SCCP) 
uvedené v jeho stanovisku ohledně bezpečnosti nanomateriálů v kosmetických přípravcích 
zveřejněném v prosinci 2007, ale omezuje nanomateriály v rámci tohoto nařízení pouze na 
záměrně vyrobené materiály. 

Pozměňovací návrh 42
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k) „nežádoucím účinkem“ se rozumí 
reakce škodlivá pro lidské zdraví, kterou 
lze přičíst běžnému nebo rozumně 
předvídatelnému použití kosmetického 
přípravku;

k) „nežádoucím účinkem“ se rozumí 
reakce nepříznivá pro lidské zdraví, kterou 
lze přičíst běžnému nebo rozumně 
předvídatelnému použití konkrétního
kosmetického přípravku;

Or. en

Odůvodnění

Cílem je text vyjasnit a vyhnout se použití slova „škodlivý“. Pojem „škodlivý“ má v jiných 
právních předpisech EU specifický význam (např. REACH a právní předpisy 
o klasifikaci/označování).

Pozměňovací návrh 43
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

k a) „nanoobjektem“ se rozumí jakýkoliv 
pevný předmět, struktura nebo zařízení, 
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které jsou záměrně vyrobeny nebo 
používány a jejichž jeden nebo dva 
rozměry mají rozsah od 100 do 500 nm,

Or. fr

Odůvodnění

Definice navrhovaná zpravodajkou musí být doplněna, aby zohledňovala další přípravky 
obsahující nanotechnologie, které je třeba vzít v úvahu a zahrnout do oblasti nanotechnologií. 
U těchto přípravků jeden nebo dva rozměry přesahují škálu uvedenou v pozměňovacím 
návrhu č. 10; týká se to například nanotrubic, nanovláken, nanofilmů apod.

Pozměňovací návrh 44
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „závažným nežádoucím účinkem“ se 
rozumí nežádoucí účinek, který vede 
k dočasné nebo trvalé funkční
neschopnosti, zdravotnímu postižení,
hospitalizaci, vrozeným anomáliím, 
bezprostřednímu ohrožení života nebo 
úmrtí;

l) „závažným nežádoucím účinkem“ se 
rozumí nežádoucí účinek, který přivodí 
smrt, ohrozí život pacienta, vyžaduje 
hospitalizaci nebo prodloužení 
hospitalizace, vede ke zdravotnímu 
postižení nebo vážné či trvalé 
neschopnosti nebo má za následek 
vrozenou anomálii nebo deformaci;

Or. fr

Odůvodnění

Definici „závažného nežádoucího účinku“ je třeba upravit v souladu s definicemi aktuálně 
platnými v rámci Světové zdravotnické organizace a Mezinárodní konference pro 
harmonizaci, aby bylo dosaženo konzistentnosti a bylo možno co nejrychleji odhalit závažné 
a vzácné situace.
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Pozměňovací návrh 45
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) „závažným nežádoucím účinkem“ se 
rozumí nežádoucí účinek, který vede 
k dočasné nebo trvalé funkční
neschopnosti, zdravotnímu postižení, 
hospitalizaci, vrozeným anomáliím, 
bezprostřednímu ohrožení života nebo 
úmrtí;

l) „závažným nežádoucím účinkem“ se 
rozumí nežádoucí účinek, který vede 
k neschopnosti, zdravotnímu postižení, 
nemocniční péči nebo prodloužené 
hospitalizaci, vrozené anomálii nebo 
poškození při narození, život ohrožující
situaci nebo úmrtí;

Or. en

Odůvodnění

Změna zohledňuje definice „závažného nežádoucího účinku“ podle Mezinárodní konference 
pro harmonizaci a Světové zdravotnické organizace, aby bylo dosaženo konzistentnosti.

Pozměňovací návrh 46
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 1 – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n a) „padělaným kosmetickým 
přípravkem“ se rozumí kosmetický 
přípravek, včetně obalu a označení, který 
na sobě nese obchodní značku, obchodní 
jméno nebo jinou formu označení 
obchodní značky, známku nebo emblém 
nebo podobné označení jiného výrobce 
kosmetických přípravků než toho, který 
daný přípravek skutečně vyrobil, a který 
tedy nepravdivě předstírá nebo je 
představován jako přípravek jiného 
výrobce kosmetických přípravků.

Or. fr
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Odůvodnění

Evropské odvětví kosmetických přípravků je na prvním místě mezi průmyslovými činnostmi, 
které se stávají obětí padělatelů, což má stále prokazatelnější dopady na lidské zdraví. Tato 
skutečnost vyžaduje jasnou reakci v tomto nařízení ve formě odpovídajícího řešení, které 
představuje definice tohoto trestného činu, kontrola trhu, informování v případě porušení 
pravidel a sankce.

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

Návrh nařízení
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2 a. S ohledem na různé definice 
nanomateriálů zveřejněné různými 
organizacemi a vzhledem k neustálému 
vědeckému a technickému vývoji v oblasti 
nanotechnologií musí Komise:
a) navrhnout definici, která musí být 
přijata na úrovni Evropského společenství 
a pokud možno na mezinárodní úrovni 
příslušnými mezinárodními fóry, a to 
nejpozději do 18 měsíců po přijetí tohoto 
nařízení. Jakmile bude dosaženo této 
dohody, bude upraven odst. 1 písm. a);
b) doplnit a upravit definici v odst. 1 písm. 
a) tak, aby byl zajištěn soulad s vědeckým 
a technickým pokrokem i s definicemi, na 
nichž se mezinárodní společenství 
dohodne později.
Opatření uvedená v písmenech a) a b), jež 
mají za účel změnit jiné než podstatné 
prvky tohoto nařízení jeho doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 27 odst. 3.

Or. fr
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Odůvodnění

Je nezbytné dohodnout se na mezinárodní definici nanomateriálů v této důležité technologické 
oblasti, která se neustále rozvíjí, a je rovněž nezbytné tuto definici bezodkladně začlenit do 
tohoto nařízení. Zkušenosti však ukazují, že dosažení dohody na mezinárodní úrovni by mohlo 
trvat dlouho, a proto bude zřejmě nutno postupovat ve dvou fázích: nejdříve dosáhnout 
dohody na úrovni EU a poté na mezinárodní úrovni.

Pozměňovací návrh 48
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vzhled, forma, barva, vůně, obal, 
označení, objem, velikost nebo jakákoliv 
kombinace těchto vlastností 
u kosmetických přípravků nesmí vést 
spotřebitele, zejména děti, k záměně 
s potravinami.

Or. pt

Odůvodnění

Je třeba přijmout opatření, abychom se vyhnuli stále častějšímu zaměňování kosmetických 
přípravků za potraviny.

Pozměňovací návrh 49
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 4 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Odpovědná osoba (výrobce, dovozce 
nebo jiná osoba) musí mít povinnost 
odpovědět všem příslušným orgánům, 
které se na ni obrátí, a poskytnout jim 
veškeré požadované informace v jazyce, 
kterému tyto orgány bez problému rozumí.
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Or. pt

Pozměňovací návrh 50
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 a
Povinnosti distributorů, dovozců 

a maloobchodníků
Pokud se některý distributor, dovozce 
nebo maloobchodník domnívá nebo má 
důvody se domnívat, že určitý přípravek je 
padělaný, a nesplňuje tedy požadavky 
tohoto nařízení, nesmí tento přípravek 
uvést na trh.
Pokud některý distributor, dovozce nebo 
maloobchodník uvede nebo již uvedl 
určitý přípravek na trh a následně zjistí, 
že tento přípravek je padělaný, 
a nesplňuje tedy požadavky tohoto 
nařízení, musí jej okamžitě stáhnout 
z trhu a stáhnout také již prodané 
přípravky. Navíc, pokud byl padělaný 
přípravek již uveden na trh, musí 
distributor informovat příslušné 
vnitrostátní orgány v členském státě, 
v němž byl přípravek uveden na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Boj proti padělání je nutný z hlediska veřejného zdraví a konkurenceschopnosti.
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Pozměňovací návrh 51
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Má se za to, že správná výrobní praxe je 
dodržena, pokud výroba probíhá v souladu 
s příslušnými harmonizovanými normami, 
na které byly zveřejněny odkazy 
v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Má se za to, že správná výrobní praxe je 
dodržena, pokud výroba probíhá v souladu 
s příslušnými harmonizovanými normami, 
na které byly zveřejněny odkazy 
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo 
s jinými mezinárodně uznávanými 
normami.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je nenarušovat fungování mezinárodního obchodu.

Pozměňovací návrh 52
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědná osoba zajistí, aby zpráva 
o bezpečnosti kosmetického přípravku byla 
stále aktuální s ohledem na dodatečné 
důležité informace získané po uvedení 
výrobku na trh.

Odpovědná osoba zajistí, aby:

a) při posuzování bezpečnosti bylo 
zohledněno předpokládané užití 
kosmetického přípravku a očekávaná 
systematická expozice různým přísadám 
v konečném složení;
b) při posuzování bezpečnosti byl použit 
vhodný přístup založený na průkaznosti 
údajů s cílem prozkoumat relevantní 
údaje z různých zdrojů, včetně údajů 
pocházejících ze studií in vitro, in silico, 
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existujících studií in vivo (SLP nebo ne) 
a studií provedených u lidí;
c) zpráva o bezpečnosti kosmetického 
přípravku byla stále aktuální s ohledem na 
dodatečné důležité informace získané po 
uvedení výrobku na trh.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby byly při posuzování bezpečnosti konečných kosmetických přípravků 
řádně zohledněny všechny dostupné relevantní údaje, ať už pocházejí ze studií in vitro, in 
silico, existujících studií za použití zvířat (SLP nebo ne), existujících údajů získaných na 
lidských dobrovolnících nebo z jiných zdrojů.

Pozměňovací návrh 53
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odpovědná osoba zajistí, aby zpráva 
o bezpečnosti kosmetického přípravku byla 
stále aktuální s ohledem na dodatečné 
důležité informace získané po uvedení 
výrobku na trh.

Odpovědná osoba zajistí, aby:

a) při posuzování bezpečnosti bylo 
zohledněno předpokládané užití 
kosmetického přípravku a očekávaná 
systematická expozice různým přísadám 
v konečném složení;
b) při posuzování bezpečnosti byla použita 
vhodná analýza založená na průkaznosti 
údajů s cílem prozkoumat relevantní 
údaje z různých zdrojů, včetně údajů 
pocházejících ze studií in vitro, in silico, 
in vivo SLP a existujících studií 
provedených u lidí;
c) zpráva o bezpečnosti kosmetického 
přípravku byla stále aktuální s ohledem na 
dodatečné důležité informace získané po 
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uvedení výrobku na trh.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby všechny dostupné relevantní údaje, ať už pocházejí z existujících studií in 
vitro, in silico, SLP (správná laboratorní praxe) prováděných u zvířat, u lidí nebo 
pocházejících z jiných zdrojů, byly při posuzování bezpečnosti konečných kosmetických 
přípravků náležitě zohledněny (viz také pozměňovací návrh č. 6 předložený zpravodajkou).

Pozměňovací návrh 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posouzení bezpečnosti kosmetického 
přípravku, jak je stanovené v části B 
přílohy I, provádí osoba, jež je držitelem 
diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu 
o dosažené kvalifikaci uděleného při 
ukončení vysokoškolského studia nebo 
studia uznaného členským státem za 
rovnocenné, zahrnujícího alespoň tři roky 
teoretické a praktické výuky v oboru 
farmacie, toxikologie, lékařství nebo 
podobného oboru.

2. Posouzení bezpečnosti kosmetického 
přípravku, jak je stanovené v části B 
přílohy I, provádí osoba, jež je držitelem 
diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu 
o dosažené kvalifikaci uděleného při 
ukončení vysokoškolského studia nebo 
studia uznaného členským státem za 
rovnocenné, zahrnujícího alespoň tři roky 
teoretické a praktické výuky v oboru 
farmacie, toxikologie, lékařství, chemie
nebo podobného oboru.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Bart Staes

Návrh nařízení
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Posouzení bezpečnosti kosmetického 
přípravku, jak je stanovené v části B 
přílohy I, provádí osoba, jež je držitelem 

2. Posouzení bezpečnosti kosmetického 
přípravku, jak je stanovené v části B 
přílohy I, provádí osoba, jež je držitelem 
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diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu 
o dosažené kvalifikaci uděleného při 
ukončení vysokoškolského studia nebo 
studia uznaného členským státem za 
rovnocenné, zahrnujícího alespoň tři roky 
teoretické a praktické výuky v oboru 
farmacie, toxikologie, lékařství nebo 
podobného oboru.

diplomu, osvědčení nebo jiného dokladu 
o dosažené kvalifikaci uděleného při 
ukončení vysokoškolského studia nebo 
studia uznaného členským státem za 
rovnocenné v oboru farmacie, toxikologie, 
lékařství nebo podobného oboru.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 56
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odpovědná osoba uchovává informační 
dokumentaci ke kosmetickému přípravku, 
za který nese odpovědnost.

1. Odpovědná osoba uchovává informační 
dokumentaci ke kosmetickému přípravku 
uvedenému na trh, za který nese 
odpovědnost.

Or. pl

Odůvodnění

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
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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.

Pozměňovací návrh 57
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odpovědná osoba uchovává informační 
dokumentaci ke kosmetickému přípravku, 
za který nese odpovědnost.

1. Odpovědná osoba uchovává informační 
dokumentaci ke kosmetickému přípravku 
uvedenému na trh, za který nese 
odpovědnost.

Or. pl

Odůvodnění

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.
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Pozměňovací návrh 58
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odpovědná osoba uchovává informační 
dokumentaci ke kosmetickému přípravku, 
za který nese odpovědnost.

1. Odpovědná osoba uchovává informační 
dokumentaci ke kosmetickému přípravku, 
za který nese odpovědnost. V případě 
subdodávky vývojové nebo výrobní 
činnosti může být odpovědnost za 
uchování informační dokumentace 
sdílena osobou odpovědnou za uvedení 
přípravku na trh a jejími subdodavateli 
prostřednictvím písemné smlouvy.

Or. fr

Odůvodnění

V nařízení je nutno zohlednit časté případy, kdy osoby odpovědné za uvedení přípravku na trh 
zadají vývoj nebo výrobu kosmetických přípravků subdodavatelům, a informační dokumentace 
je tak z různých důvodů rozdělena mezi zadavatele a subdodavatele (aktualizace informací, 
důvěrnost, označení adresy).

Pozměňovací návrh 59
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3 a. Odpovědná osoba uchovává 
informační dokumentaci k přípravku po 
dobu nejméně deseti let od poslední 
dodávky tohoto kosmetického přípravku.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání informační dokumentace k přípravku poté, co už daný 
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kosmetický přípravek není na trhu. Lhůta deseti let odpovídá lhůtě pro uchovávání informací 
v jiných právních předpisech.

Pozměňovací návrh 60
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. V případě neexistence použitelných 
právních předpisů Společenství se má za 
to, že požadavek odstavce 1 je splněn, 
pokud je použitá metoda v souladu 
s příslušnými harmonizovanými normami, 
na které byly zveřejněny odkazy 
v Úředním věstníku Evropské unie.

2. V případě neexistence použitelných 
právních předpisů Společenství se má za 
to, že požadavek odstavce 1 je splněn, 
pokud je použitá metoda v souladu 
s příslušnými harmonizovanými normami, 
na které byly zveřejněny odkazy 
v Úředním věstníku Evropské unie, nebo 
s jinými mezinárodně uznávanými 
normami.

Or. fr

Odůvodnění

Cílem je nenarušovat fungování mezinárodního obchodu.

Pozměňovací návrh 61
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) původní označení kosmetického 
přípravku;

Or. pt
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Pozměňovací návrh 62
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) příslušný orgán a jazyk nebo jazyky, 
v nichž bude k dispozici informační 
dokumentace k výrobku; 

Or. pt

Pozměňovací návrh 63
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d a) kontaktní údaje a adresa místního 
distributora v členských státech, v nichž je 
přípravek uváděn na trh;

Or. pt

Pozměňovací návrh 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) přítomnost látek ve formě 
mikronizovaných částic, vyjma látek 
uvedených v přílohách III až VI tohoto 
nařízení;

e) přítomnost látek ve formě 
mikronizovaných částic nebo 
nanomateriálů;

Or. en
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Odůvodnění

Změna pozměňovacího návrhu č. 16 předloženého zpravodajkou. Mikronizované částice 
nejsou totožné s nanomateriály. Oznámení by se mělo týkat jak mikronizovaných částic, tak 
nanomateriálů. Neměly by existovat žádné výjimky pro látky uvedené v přílohách III až VI.

Pozměňovací návrh 65
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 10 – odst. 1 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g a) kopie označení pro každý členský stát, 
v němž je kosmetický přípravek uváděn na 
trh.

Or. pt

Pozměňovací návrh 66
Margrete Auken

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h a) látky, které jsou vyrobeny ve formě 
nanomateriálů, jež nejsou uvedeny 
v příloze VIa, a látky, které jsou vyrobeny 
ve formě nanomateriálů, jež nejsou 
použity v souladu s podmínkami 
stanovenými v uvedené příloze.

Or. en

Odůvodnění

Změna pozměňovacího návrhu č. 17 předloženého zpravodajkou, která má za cíl vyřešit 
vážnou mezeru v předpisu.

Mezi hlavní nanomateriály používané v současné době patří např. UV filtry, jako je oxid 
titaničitý. Oxid titaničitý je již zařazen do přílohy VI, ačkoliv jeho nanoforma nikdy neprošla 
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žádným posouzením specifickým pro nanotechnologie. Z toho tedy vyplývá, že zahrnutí do 
příloh III-VI nezaručuje bezpečnost takové přísady, pokud se používá v nanoformě, a nemělo 
by tedy vést k povolení takového použití. Všechny nanomateriály bez ohledu na funkci, jež 
jsou shledány bezpečnými pro používání, by měly být uvedeny v příloze VIa.

Pozměňovací návrh 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec i a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i a) nanomateriály až do doby, než 
posouzení bezpečnosti týkající se účinků 
nanomateriálů na lidské zdraví založené 
na informacích získaných z vědecky 
podložených testů bezpečnosti 
specifických pro nanotechnologie 
a nepoužívajících obratlovce prokáže, že 
jejich používání je bezpečné.

Or. en

Odůvodnění

V současné době neexistují žádné vhodné metody pro posouzení bezpečnosti nanomateriálů. 
V souladu s rušením testování kosmetických přísad na zvířatech by měly být nanomateriály 
posuzovány na základě testů specifických pro nanotechnologie a nepoužívajících zvířata. 
Dokud nebudou k dispozici speciální testy pro nanotechnologie nepoužívající zvířata, které 
umožní odpovídající posouzení bezpečnosti nanomateriálů v kosmetických přípravcích, mělo 
by být jejich používání zakázáno, aby se zajistila ochrana lidského zdraví a předešlo se 
testování na zvířatech.

Pozměňovací návrh 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že se v souladu 
s předchozím odstavcem oznámení týká 
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přípravku, který obsahuje jednu nebo více 
látek ve formě nanomateriálů 
definovaných v odst. 1 písm. e), jež nejsou 
zahrnuty do příloh III až VI tohoto 
nařízení, musí odpovědná osoba podat 
oznámení nejméně tři měsíce před 
uvedením přípravku na trh.

Or. en

Odůvodnění

V souvislosti s předloženým pozměňovacím návrhem k článku 12a a s cílem zajistit bezpečnost 
spotřebitelů je navrhováno včasné oznámení kosmetického přípravku obsahujícího 
nanomateriály, jež nejsou zahrnuty do příloh III až VI. V souladu s opatřeními uvedenými 
v článcích 24 a 25 týkajícími se administrativní spolupráce to příslušným orgánům umožní 
nahlédnout do zprávy o bezpečnosti daného přípravku předtím, než bude uveden na trh. To 
umožní hodnocení a případně provedení potřebných opatření (např. požádat SCCP 
o konzultaci).

Pozměňovací návrh 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 11 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. S výhradou rozhodnutí Komise 
o rozšíření oblasti působnosti přílohy IV 
na přípravky pro barvení vlasů nesmějí 
tyto přípravky obsahovat barviva určená 
k barvení vlasů, která nejsou uvedena 
v příloze IV, a barviva určená k barvení 
vlasů, která nejsou použita v souladu 
s podmínkami stanovenými v uvedené 
příloze.

2. Nejpozději ke dni 31. prosince 2009 
nesmějí tyto přípravky obsahovat barviva 
určená k barvení vlasů, která nejsou 
uvedena v příloze IV, a barviva určená 
k barvení vlasů, která nejsou použita 
v souladu s podmínkami stanovenými 
v uvedené příloze.

Or. en

Odůvodnění

Trvalý nedostatek odpovídajících testů bezpečnosti pro přípravky k barvení vlasů, u mnoha 
z nichž existuje podezření, že jsou karcinogenní nebo mutagenní, je nepřijatelný. Vědecký 
výbor opakovaně kritizoval nedostatek odpovídajících údajů k posouzení bezpečnosti 
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přípravků k barvení vlasů. Dané průmyslové odvětví opakovaně získalo delší lhůtu na 
poskytnutí těchto údajů. Směrnice 2007/67/ES lhůtu prodloužila o další dva roky do konce 
roku 2009. Tato lhůta by měla být již poslední příležitostí pro poskytnutí odpovídajících 
údajů. Měla by být schválena postupem spolurozhodování, aby se předešlo tomu, že ji Komise 
ještě jednou prodlouží v rámci komitologie.

Pozměňovací návrh 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí a odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto látky však mohou být v kosmetických 
přípravcích použity, pokud jsou poté, co 
byly podle směrnice 67/548/EHS 
klasifikovány jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
kategorie 1 nebo 2, splněny veškeré 
následující podmínky:

Tyto látky však mohou být v určitých 
kosmetických přípravcích výjimečně
použity, pokud jsou poté, co byly podle 
směrnice 67/548/EHS klasifikovány jako 
karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci, kategorie 1 nebo 2, po vstupu 
tohoto nařízení v platnost splněny veškeré 
následující podmínky:

- byly zhodnoceny SCCP a shledány jako 
bezpečné pro použití v kosmetických 
přípravcích, zejména s ohledem na 
expozici;

– byly zhodnoceny SCCP a shledány jako 
bezpečné pro použití v určitých 
kosmetických přípravcích, zejména 
s ohledem na celkovou expozici z jiných 
významných zdrojů a také se zvláštním 
přihlédnutím ke zranitelným skupinám 
obyvatelstva;

Or. en

Odůvodnění

Se stávajícím zákazem látek, které jsou již klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické pro reprodukci, není žádný problém. Budoucí výjimka byla Komisí navržena jen proto, 
aby předjímala budoucí klasifikaci některých látek. Proto by tato výjimka měla platit jen pro 
látky, které budou v budoucnosti klasifikovány jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro 
reprodukci. Měla by také platit jen pro konkrétní použití, a ne pro kosmetické přípravky 
obecně.
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Pozměňovací návrh 71
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 1 až 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- byly zhodnoceny SCCP a shledány jako 
bezpečné pro použití v kosmetických 
přípravcích, zejména s ohledem na 
expozici;

i) byly zhodnoceny SCCP a shledány jako 
bezpečné pro použití v kosmetických 
přípravcích, zejména s ohledem na 
celkovou expozici z jiných zdrojů a také se 
zvláštním přihlédnutím ke zranitelným 
skupinám obyvatelstva a odborníkům;

ii) byly používány dlouhou dobu jako 
přísady v kosmetických přípravcích, aniž 
by vznikly obavy ohledně jejich 
bezpečnosti, co se týče jejich 
karcinogenních, mutagenních nebo 
toxických vlastností;
iii) účinek má určitý práh a hranice 
bezpečnosti těchto látek je nejméně 1000, 
jak je zdokumentováno v posouzení 
bezpečnosti podle článku 7;

- splňují požadavky na bezpečnost potravin 
stanovené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin;

iv) splňují požadavky na bezpečnost 
potravin stanovené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 
28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 
zásady a požadavky potravinového práva, 
zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost 
potravin a stanoví postupy týkající se 
bezpečnosti potravin;

- nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo v analýze 
alternativ.

v) nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo v analýze 
alternativ.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že do kosmetických přípravků by neměly být přidávány žádné 
„nové“ látky klasifikované jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci, aby se 
snížil počet chemických látek, které mohou dostat výjimku z obecného zákazu, a aby se 
zajistilo, že SCCP nebude přetížen žádostmi o posouzení látek. 
Dále by měly být zavedeny restriktivní hranice bezpečnosti (faktor 10 pro mezidruhové rozdíly 
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(mezi zvířaty a lidmi), 10 pro vnitrodruhové rozdíly (mezi různými lidmi) a 10 kvůli závažnosti 
látek klasifikovaných jako karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci a kvůli 
kumulativním účinkům.

Pozměňovací návrh 72
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

- nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo v analýze 
alternativ.

– nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, které jsou 
z ekonomického a technického hlediska 
uskutečnitelné, jak je doloženo v analýze 
alternativ.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že „vhodné alternativní látky“ musí být z ekonomického a technického 
hlediska uskutečnitelné, jako je to uvedeno v nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 73
Dorette Corbey

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2 – odrážka 3 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výjimky by měly být časově omezené 
a měly by zahrnovat požadavek, aby daná 
společnost předložila plán náhrady.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pověří SCCP, aby provedl nové 
hodnocení těchto látek, jakmile se 
vyskytnou obavy týkající se jejich 
bezpečnosti, a nejpozději každých 5 let po 
jejich zařazení do příloh III až VI.

Komise pověří SCCP, aby provedl nové 
hodnocení jedné nebo několika z těchto 
látek:

– pokud v souladu s články 60 a 61 
nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví 
podmínky, odmítne nebo odejme povolení 
pro určitou látku nebo látky po zvážení 
celkové expozice z jiných zdrojů;
– jakmile se vyskytnou obavy týkající se 
jejich bezpečnosti, a nejpozději každých 5 
let po jejich zařazení do příloh III až VI.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba upřesnit, že „vhodné alternativní látky“ musí být z ekonomického a technického 
hlediska uskutečnitelné, jako je to uvedeno v nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 75
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise přehodnotí toto nařízení 
s ohledem na látky s vlastnostmi, které 
narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, 
jakmile budou k dispozici kritéria pro 
identifikaci látek s vlastnostmi, které 
narušují činnost žláz s vnitřní sekrecí, 
dohodnutá na úrovni Společenství nebo 
na mezinárodní úrovni, nebo nejpozději 
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pět let po vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a
Nanomateriály

1. Nanomateriál může být v určitém 
kosmetickém přípravku použit pouze 
v případě, že SCCP látku posoudil 
a prohlásil ji za bezpečnou pro použití 
v daném kosmetickém přípravku. Za tímto 
účelem přijme Komise regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 27 odst. 3 
nezbytná opatření.
2. Pokud některý výrobce uvedl na trh EU 
kosmetický přípravek obsahující 
nanomateriál před datem uvedeným 
v čl. 34 odst. 1, okamžitě informuje 
Komisi o nanomateriálech použitých 
v tomto přípravku. Do šesti měsíců od 
vstupu tohoto nařízení v platnost výrobce 
předá SCCP údaje o bezpečnosti týkající 
se těchto látek, aby mohly být posouzeny. 
Pokud výrobce ve stanovené lhůtě údaje 
o bezpečnosti nepředloží, musí být 
kosmetické přípravky staženy z trhu. 
SCCP by měl mít dva roky po vstupu 
tohoto nařízení v platnost na to, aby 
posoudil bezpečnost kosmetických 
přípravků obsahujících nanomateriály, 
které jsou již na trhu EU, a vypracoval 
schválený seznam v příloze VIa.
V případě, že SCCP ve stanovené dvouleté 
lhůtě neposoudí bezpečnost kosmetických 
přípravků obsahujících nanomateriály, 
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které byly uvedeny na trh před vstupem 
tohoto nařízení v platnost, musí být tyto 
přípravky staženy z trhu.
3. V naléhavých případech nebo pokud 
SCCP uvede pochybnosti ohledně 
bezpečnosti některého nanomateriálu, 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy uvedený v čl. 27 odst. 4.
Komise pověří SCCP, aby znovu posoudil 
nanomateriály na schváleném seznamu 
v příloze VIa, jakmile se objeví 
pochybnosti ohledně jejich bezpečnosti, 
ale nejpozději každých pět let od data 
jejich zařazení do této přílohy.

Or. en

Odůvodnění

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 
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

Pozměňovací návrh 77
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a
Nanomateriály
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1. Nanomateriál může být v kosmetickém
přípravku použit pouze v případě, že 
SCCP látku posoudil a prohlásil ji za 
bezpečnou pro použití v daném 
kosmetickém přípravku. Za tímto účelem 
přijme Komise regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 27 odst. 3 nezbytná 
opatření.
2. Pokud některý výrobce kosmetických 
přípravků uvedl na trh kosmetický 
přípravek obsahující jeden nebo několik 
nanomateriálů před datem vstupu 
v platnost uvedeným v čl. 34 odst. 1, ohlásí 
tento výrobce ve lhůtě dvou měsíců 
nanomateriály použité v kosmetických 
přípravcích.
Nejpozději ... * výrobce předá SCCP údaje 
o bezpečnosti týkající se těchto 
nanomateriálů, aby je SCCP mohl 
posoudit.
Pokud tyto údaje nejsou předloženy ve 
lhůtě stanovené v předcházejícím 
pododstavci, jsou kosmetické přípravky 
obsahující daný nanomateriál nebo 
nanomateriály okamžitě staženy z trhu.
Nejpozději ... ** posoudí SCCP 
nanomateriály ohlášené výrobci 
a v souladu s výsledky hodnocení je zapíše 
do příslušné přílohy.
3. V naléhavých případech nebo pokud 
SCCP uvede nové pochybnosti ohledně 
bezpečnosti některého nanomateriálu, 
může Komise použít postup pro naléhavé 
případy uvedený v čl. 27 odst. 4.
4. Komise pověří SCCP, aby tyto látky 
znovu posoudil, jakmile se objeví 
pochybnosti ohledně jejich bezpečnosti, 
ale přinejmenším každých pět let od data 
jejich zařazení do příloh.
* Šest měsíců od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.
** Dva roky od vstupu tohoto nařízení 
v platnost.
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Or. fr

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 78
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a
Nanomateriály

Komise nejméně každých pět let znovu 
přezkoumá ustanovení tohoto nařízení 
týkající se nanomateriálů s ohledem na 
vědecký pokrok a v případě nutnosti 
navrhne vhodné opravy ustanovení. 
Komise předloží Radě a Parlamentu 
každoroční informační zprávu o vývoji 
používání nanomateriálů v kosmetických 
přípravcích v Evropském společenství. 
Tato zpráva se bude zejména zabývat 
ohlášenými druhy používání 
nanomateriálů a počtem těchto hlášení, 
pokrokem ve vývoji metod charakterizace, 
pokyny pro posuzování bezpečnosti, 
informačními iniciativami zaměřenými na 
veřejnost a programy mezinárodní 
spolupráce.

Or. fr
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Odůvodnění

(*) 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 
commercialisés.

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

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

Návrh nařízení
Článek 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 b
Nanomateriály

Po ...* lze na trh uvést existující 
kosmetický přípravek obsahující 
nanomateriály pod podmínkou, že:
a) 
– odpovědná osoba informuje Komisi ve 

lhůtě tří měsíců o kategorii přípravku 
a konkrétní povaze použitých 
nanomateriálů;
– hodnocení ze strany SCCP nedospěje 

k závěru, že použití nanomateriálů v této 
kategorii přípravků není bezpečné.
Nejméně šest měsíců před uvedením na 
trh:
– v případě jakékoliv kategorie 

kosmetických přípravků obsahujících 
nové nanomateriály nebo
– v případě kategorie kosmetických 

přípravků obsahujících existující 
nanomateriály, které předtím nebyly 
použity v této kategorii přípravků, jež má 
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být uvedena na trh,
musí odpovědná osoba poskytnout Komisi 
informace uvedené v článku 10 a spolu 
s těmito informacemi jí předat posouzení 
rizik, které zohledňuje konkrétní povahu 
nanomateriálů a použití daného 
kosmetického přípravku. Přípravek může 
být uveden na trh, pokud hodnocení 
SCCP nedospěje k závěru, že použití 
nanomateriálů v této kategorii přípravků 
není bezpečné.
* Úř. věst. : vložit datum vstupu tohoto nařízení 
v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Nanomateriály podléhají zásadnímu technologickému vývoji a je nutné zajistit konkrétní 
záruky, aby jejich používání v kosmetických přípravcích bylo i nadále přínosné 
a nepředstavovalo riziko pro uživatele.

Pozměňovací návrh 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a
Nanomateriály

Každý rok pověří Komise SCCP, aby 
zveřejnil zprávu o nanomateriálech 
používaných v kosmetických přípravcích.
Tato zpráva vezme v úvahu:
– oznámení obdržená v průběhu roku 
v souladu s článkem 10 tohoto nařízení;
– komplexní přehled nově dostupných 
nebo zveřejněných vědeckých údajů 
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o bezpečnosti;
– veškerá stanoviska vědeckých výborů 
ohledně nanomateriálů.
Po posouzení údajů předložených SCCP 
může Komise v případě nutnosti 
navrhnout opatření na posílení 
bezpečnosti spotřebitelů.

Or. en

Odůvodnění

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.

Pozměňovací návrh 81
Dan Jørgensen

Návrh nařízení
Článek 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 a
Látky s výraznými dráždivými účinky na 

kůži
1. V případě látek, které SCCP klasifikuje 
jako extrémně dráždivé, musí Komise 
nejpozději dva roky po vstupu tohoto 
nařízení v platnost předložit návrh na to, 
aby bylo jejich používání v kosmetických 
přípravcích zakázáno.
V budoucnosti musí Komise nejpozději 
šest měsíců po zveřejnění stanoviska 
SCCP, které určitou látku klasifikuje jako 
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extrémně dráždivou, předložit návrh na 
zákaz jejího používání v kosmetických 
přípravcích.
2. V případě látek, které SCCP klasifikuje 
jako silně dráždivé, musí Komise 
nejpozději pět let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost předložit návrh na to, 
aby bylo jejich používání v kosmetických 
přípravcích zakázáno.
V budoucnosti musí Komise nejpozději 
šest měsíců po zveřejnění stanoviska 
SCCP, které určitou látku klasifikuje jako 
silně dráždivou, předložit návrh na zákaz 
jejího používání v kosmetických 
přípravcích.
3. Místo zákazu látek uvedených 
v odstavcích 1 a 2 může Komise 
navrhnout omezení, pokud jsou splněny 
obě následující podmínky:
i. látky byly posouzeny SCCP, který je 
prohlásil za bezpečné zejména s ohledem 
na expozici;
ii. nejsou k dispozici žádné vhodné 
alternativní látky, jak je doloženo 
v analýze alternativ.
Komise pověří SCCP, aby provedl nové 
hodnocení těchto látek, jakmile se 
vyskytnou obavy týkající se jejich 
bezpečnosti, a nejpozději každých 5 let po 
jejich zařazení do příloh III a IV.
4. Pro účely splnění ustanovení odstavců 
1, 2 a 3 tohoto článku bude Komise 
postupovat v souladu s článkem 26.
5. Nejpozději sedm let po vstupu tohoto 
nařízení v platnost musí Komise 
vyhodnotit účinky opatření stanovených 
v tomto článku a v případě potřeby 
předložit plán, kterým zajistí, aby riziko 
vyplývající pro spotřebitele z látek 
s výraznými dráždivými účinky bylo 
odpovídajícím způsobem pod kontrolou.

Or. en
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Odůvodnění

Kontaktní alergie a alergická kontaktní dermatitida způsobené přípravky k barvení vlasů jsou 
pro spotřebitele a společnost závažné zdravotní problémy. Přípravky k barvení vlasů mohou 
vyvolávat alergické reakce, a to i velice silné, jejichž následkem může být pracovní 
neschopnost, hospitalizace nebo dokonce úmrtí. Pracovní prostředí profesionálních kadeřníků 
může být navíc výrazně ovlivněno kontaktem s těmito chemickými látkami a může vést 
ke zdravotnímu postižení a předčasnému odchodu do důchodu. Výskyt alergických reakcí je 
poměrně vysoký a podle některých zpráv zaznamenalo 5,3 % spotřebitelů po barvení vlasů 
reakci na kůži.

Pozměňovací návrh 82
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) země původu, pokud byl kosmetický 
přípravek vyroben mimo území 
Společenství;

Or. pt

Pozměňovací návrh 83
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaj o minimální trvanlivosti není 
povinný u kosmetických přípravků, jejichž 
minimální trvanlivost přesahuje 30 
měsíců. U těchto výrobků se uvede údaj 
o době, po kterou je přípravek po otevření 
bezpečný. Tato informace se uvede 
symbolem stanoveným v bodě 2 přílohy 
VII tohoto nařízení , za kterým následuje 
údaj o době (v měsících a/nebo rocích);

vypouští se

Or. pt
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Pozměňovací návrh 84
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. g – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) seznam přísad. Tato informace může být 
uvedena pouze na vnějším obalu. Seznamu 
musí předcházet slovo „ingredients“ .

g) seznam přísad na základě mezinárodní 
nomenklatury kosmetických přísad. Tato 
informace může být uvedena pouze na 
vnějším obalu. Seznamu musí předcházet 
slovo „ingredients“.

Or. pt

Pozměňovací návrh 85
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. g – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakákoliv přísada obsažená ve formě 
nanomateriálu musí být jasně uvedena 
v seznamu přísad. Názvu přísady 
předchází předpona „nano-“.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že nanotechnologiemi se v rámci revize právních předpisů o kosmetických 
přípravcích zabývají zvláštní ustanovení, je logické a nezbytné, aby nanotechnologické 
přísady byly na seznamu přísad použitých v daném kosmetickém přípravku. Jde o minimální 
míru transparentnosti a informování, na kterou mají právo všichni účastníci trhu 
(spotřebitelé, orgány dozoru atd.).
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Pozměňovací návrh 86
Åsa Westlund

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. g – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jakákoliv přísada obsažená ve formě 
nanomateriálu musí být jasně uvedena 
v seznamu přísad. Názvu přísady 
předchází předpona „nano-“.

Or. en

Odůvodnění

Veškeré nanomateriály použité v kosmetických přípravcích by měly být uvedeny v seznamu 
přísad na daném výrobku, aby bylo možno rozpoznat kosmetické přípravky obsahující 
nanomateriály.

Pozměňovací návrh 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. g – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při odkazování na nanomateriály musí být 
použita předpona „nano-“.

Or. en

Odůvodnění

Použití nanomateriálů by mělo být jasně označeno v rámci seznamu přísad. Je to v souladu 
s odstavcem 28 usnesení Evropského parlamentu ze dne 28. září 2006 o nanovědě a 
nanotechnologii, v němž se doporučuje, aby seznam přísad spotřebních výrobků uváděl 
přidané zpracované materiály obsahující nanočástice. Je to o to relevantnější, jelikož existuje 
riziko, že kosmetické přípravky budou ještě několik let obsahovat stávající nanomateriály, 
které nikdy neprošly testy.
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Pozměňovací návrh 88
Duarte Freitas

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 1 – písm. g – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Barviva, která nejsou určena pro barvení 
vlasů, mohou být uvedena v jakémkoli 
pořadí po ostatních kosmetických 
přísadách . Pro dekorativní kosmetické 
přípravky uváděné na trh v několika 
barevných odstínech mohou být uvedena 
veškerá barviva, která nejsou určena pro 
barvení vlasů, použitá ve škále za 
předpokladu, že jsou připojena slova 
„může obsahovat“ nebo symbol „+/–“.

Barviva, která nejsou určena pro barvení 
vlasů, mohou být uvedena v jakémkoli 
pořadí po ostatních kosmetických 
přísadách . Pro dekorativní kosmetické 
přípravky uváděné na trh v několika 
barevných odstínech mohou být uvedena 
veškerá barviva, která nejsou určena pro 
barvení vlasů, použitá ve škále za 
předpokladu, že jsou připojena slova 
„může obsahovat“ nebo symbol „+/–“. 
Použije se nomenklatura CI (Colour 
Index).

Or. pt

Pozměňovací návrh 89
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Informace podle odst. 1 písm. g) se 
vyjádří pomocí názvu přísady podle 
společné nomenklatury uvedeného 
v seznamu stanoveném v článku 28. 
Neexistuje-li společný název přísady, 
použije se termín vyskytující se v obecně 
uznávané nomenklatuře.

7. Informace podle odst. 1 písm. g) se 
vyjádří pomocí názvu přísady podle 
společné nomenklatury uvedeného 
v seznamu stanoveném v článku 28 
v souladu s mezinárodní nomenklaturou 
kosmetických přísad. Neexistuje-li 
společný název přísady, použije se termín 
vyskytující se v obecně uznávané 
nomenklatuře.

Or. fr
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Odůvodnění

Podle článku 28 musí Komise vypracovat a aktualizovat seznam názvů přísad podle společné 
nomenklatury, který musí vycházet z mezinárodní nomenklatury kosmetických přísad.

Pozměňovací návrh 90
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Článek 16 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto symboly nesmí obsahovat lživé 
informace anebo jakýmkoliv způsobem 
včetně celkového předvedení klamat nebo 
pravděpodobně klamat průměrného 
spotřebitele, i když informace o jednom 
nebo více prvcích uvedených dále jsou 
věcně správné, a v obou případech vedou 
nebo mohou vést k rozhodnutí spotřebitele 
o koupi, které by jinak neučinil:
a) existence nebo charakter kosmetického 
přípravku;
b) hlavní znaky kosmetického přípravku, 
jako je jeho dostupnost, výhody, rizika, 
provedení, složení, příslušenství, 
poprodejní služby zákazníkům 
a vyřizování reklamací, výrobní postup 
a datum výroby nebo dodání, účel použití, 
možnosti použití, množství, specifikace, 
země původu nebo země výroby, 
očekávané výsledky jeho použití nebo 
výsledky a podstatné části zkoušek nebo 
kontrol provedených na přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je plně v souladu se směrnicí 2005/29/ES o nekalých obchodních 
praktikách na vnitřním trhu, přesněji s článkem 6 a bodem odůvodnění 14 této směrnice, které 
stanoví, že je žádoucí, aby klamavé obchodní praktiky zahrnovaly i takové praktiky, včetně 
klamavé reklamy, jež uvedením spotřebitele v omyl brání tomu, aby uskutečnil informovanou, 
a tedy účelnou volbu. 
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Pozměňovací návrh 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Čl. 16 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dva roky po ... * předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o údajích použitých u kosmetických 
přípravků a o získaných důkazech, 
v souladu s čl. 8 odst. 2 písm. d). Komise 
se zaměří zejména na tvrzení ohledně 
přírodního či biologického charakteru 
kosmetických přípravků, na používané 
známky kvality a jejich odůvodnění.
* Datum vstupu tohoto nařízení v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Skutečnost, že se v nedávné době objevila celá řada označení biologického nebo přírodního 
charakteru, spojených se známkami kvality, které se liší v jednotlivých členských státech 
i v rámci některých členských států, může spotřebitele uvést v omyl a narušit volný pohyb 
kosmetických přípravků. Je proto nutné, aby se Komise zabývala především těmito tvrzeními.

Pozměňovací návrh 92
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prostřednictvím těchto kontrol na trhu 
musí členské státy také identifikovat 
přípravky, které jsou padělané, 
a nesplňují tedy požadavky podle článku 
21.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Čl. 22 – odstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Není-li možné použít článek 21 
a příslušný orgán zjistí, že kosmetický 
přípravek uvedený na trh by mohl 
představovat vážné riziko pro lidské 
zdraví, přijme veškerá vhodná prozatímní 
opatření s cílem zajistit, aby byl 
kosmetický přípravek stažen, odvolán nebo
aby jeho dostupnost byla omezena jiným 
způsobem.

1. Není-li možné použít článek 21 
a příslušný orgán zjistí, že kosmetický 
přípravek uvedený na trh by mohl 
představovat vážné riziko pro lidské 
zdraví, přijme veškerá vhodná prozatímní 
opatření s cílem zajistit, aby byl 
kosmetický přípravek stažen, odvolán nebo 
aby jeho dostupnost byla omezena jiným 
způsobem.

Použije-li se článek 21 a pokud 
odpovědná osoba nesouhlasí s interpretací 
příslušného orgánu ohledně shody nebo 
navrhovaných nápravných opatření, 
domluví se příslušný orgán a odpovědná 
osoba na tom, že došlo ke sporu, aniž tím 
jsou dotčena ustanovení článku 21.

2. Příslušný orgán neprodleně sdělí Komisi 
a příslušným orgánům ostatních členských 
států přijatá opatření a informace, z nichž 
vycházel.

2. Příslušný orgán neprodleně sdělí Komisi 
a příslušným orgánům ostatních členských 
států přijatá opatření a informace, z nichž 
vycházel, v případě odst. 1, prvního 
pododstavce, nebo sdělí podrobnosti 
ohledně sporu v případě uvedeném v odst. 
1, druhém pododstavci.

Pro účely prvního pododstavce se použije 
systém výměny informací stanovený 
v čl. 12 odst. 1 směrnice 2001/95/ES.

Pro účely prvního pododstavce tohoto 
odstavce se použije systém výměny 
informací stanovený v čl. 12 odst. 1 
směrnice 2001/95/ES.

Použijí se ustanovení čl. 12 odst. 2, 3 a 4 
směrnice 2001/95/ES.

Použijí se ustanovení čl. 12 odst. 2, 3 a 4 
směrnice 2001/95/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba počítat s tím, že může dojít ke vzniku sporů ohledně interpretace tohoto nařízení mezi 
odpovědnou osobou a příslušným orgánem. Musí existovat postup, který zajistí jednotné 
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uplatňování tohoto nařízení v případě sporu.

Pozměňovací návrh 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22 a
Odvolání

1. Osoba odpovědná za uvedení přípravku 
na trh se může odvolat proti opatřením 
navrhovaným nebo uloženým příslušným 
orgánem a stanoveným podle článků 21 
a 22.
2. Odvolání podané podle odstavce 1 má 
odkladný účinek.
3. Odvolání spolu s odůvodněním se 
podává písemně Komisi do dvou týdnů 
poté, co příslušný orgán dotyčné 
odpovědné osobě oznámí navrhovaná 
nebo uložená opatření.
4. Komise do tří měsíců rozhodne, zda 
opatření uvedená v odstavci 1 jsou 
oprávněná. Za tímto účelem v rámci 
možností konzultuje zúčastněné strany, 
členské státy a SCCP. Své závěry sdělí 
příslušnému orgánu a odpovědné osobě.
5. Pokud Komise dospěje k závěru, že 
navrhovaná či uložená opatření nejsou 
oprávněná, dotyčný příslušný orgán tato 
opatření zruší.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba počítat s tím, že může dojít ke vzniku sporů ohledně interpretace tohoto nařízení mezi 
odpovědnou osobou a příslušným orgánem. Musí existovat postup podobný jako v případě 
nařízení REACH, který zajistí jednotné uplatňování tohoto nařízení v případě sporu.
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Pozměňovací návrh 95
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Představuje-li použití určitých látek 
v kosmetických přípravcích potenciální 
riziko pro lidské zdraví, které vyžaduje 
kroky na úrovni Společenství, může 
Komise po konzultaci s SCCP
odpovídajícím způsobem změnit přílohy II 
až VI.

1. Představuje-li použití určitých látek 
v kosmetických přípravcích podle nařízení 
REACH potenciální riziko pro životní 
prostředí, které vyžaduje kroky na úrovni 
Společenství, může Komise po konzultaci 
s Vědeckým výborem pro zdravotní 
a environmentální rizika (SCHER)
odpovídajícím způsobem změnit přílohy II 
až VI.

Or. pl

Odůvodnění

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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Pozměňovací návrh 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Představuje-li použití určitých látek 
v kosmetických přípravcích podle REACH 
nepřijatelné riziko pro životní prostředí, 
které vyžaduje kroky na úrovni 
Společenství, může Komise po konzultaci 
s Vědeckým výborem pro zdravotní 
a environmentální rizika (SCHER) 
odpovídajícím způsobem změnit přílohy II 
až VI.

Or. en

Odůvodnění

Látky použité v kosmetických a hygienických přípravcích mohou představovat rizika pro 
životní prostředí. Dopad kosmetických přípravků a jejich přísad na životní prostředí posuzuje 
Evropská agentura pro chemické látky a upravuje jej nařízení REACH. Ve výjimečných 
případech, kdy ještě nebyla rizika pro životní prostředí řádně posouzena podle stávajících 
právních předpisů EU, by měl existovat mechanismus pro hodnocení rizik výborem SCHER 
a pro odpovídající řízení rizik ze strany Evropské komise podle příloh II až VI nařízení 
o kosmetických přípravcích.

Pozměňovací návrh 97
Anne Ferreira

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Komise vypracuje přílohu VIa do 24 
měsíců od data vstupu tohoto nařízení 
v platnost na základě hodnocení rizik 
provedeného SCCP.

Or. fr
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Odůvodnění

Je třeba upřesnit, na jakém základě, jakým postupem a v jaké lhůtě má být vypracována nová 
příloha VIa týkající se povolených nanotechnologií. Tuto přílohu lze změnit postupy 
uvedenými v příslušných odstavcích článku 26.

Pozměňovací návrh 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 26 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Představuje-li použití určitých látek 
v kosmetických přípravcích podle nařízení 
REACH potenciální riziko pro životní 
prostředí, které vyžaduje kroky na úrovni 
Společenství, může Komise po konzultaci 
s Vědeckým výborem pro zdravotní 
a environmentální rizika (SCHER) 
odpovídajícím způsobem změnit přílohy II 
až VI.

Or. pl

Odůvodnění

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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Pozměňovací návrh 99
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Článek 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 26 a
Posouzení bezpečnosti konečných 

kosmetických přípravků
Je-li to nutné pro účely bezpečného 
používání látek v prodávaných 
kosmetických přípravcích, zváží Komise 
po dohodě s Evropskou agenturou pro 
chemické látky nutnost upravit nařízení 
(ES) č. 1907/2006 nebo případně předložit 
nutné pozměňovací návrhy k tomuto 
nařízení.

Or. fr

Odůvodnění

Při posuzování bezpečnosti konečných kosmetických přípravků musí být náležitě zohledněny 
všechny dostupné relevantní údaje. Značnou část těchto údajů pravděpodobně poskytnou 
zprávy o chemické bezpečnosti povinně vypracovávané podle nařízení č. 1907/2006.

Pozměňovací návrh 100
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Článek 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje seznam názvů přísad 
podle společné nomenklatury, který bude 
průběžně aktualizovat. Tento seznam 
nebude sloužit jako seznam látek 
povolených pro použití v kosmetických 
přípravcích.

Komise vypracuje seznam názvů přísad 
podle společné nomenklatury, který bude 
průběžně aktualizovat, v souladu 
s mezinárodní nomenklaturou
kosmetických přísad a s databází 
Chemical Abstract Service. Tento seznam 
nebude sloužit jako seznam látek 
povolených pro použití v kosmetických 
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přípravcích.
Název přísady podle společné 
nomenklatury se pro účely značení 
kosmetických přípravků uváděných na trh 
použije nejpozději 12 měsíců po zveřejnění 
seznamu v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Název přísady podle společné 
nomenklatury se pro účely značení 
kosmetických přípravků uváděných na trh 
použije nejpozději dva roky po zveřejnění 
seznamu v Úředním věstníku Evropské 
unie.

Or. fr

Odůvodnění

Použití názvů z mezinárodní nomenklatury kosmetických přísad pro vypracování seznamu 
názvů přísad podle společné nomenklatury je v souladu s rozhodnutím Komise 96/335/ES.

Tato nová úprava v oblasti označování a balení vyplývající ze změny názvů přísad vyžaduje 
více než 12 měsíců; lhůta dvou let se jeví mnohem realističtější.

Pozměňovací návrh 101
Dominique Vlasto

Návrh nařízení
Čl. 31 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Domnívá-li se některý členský stát nebo 
Komise, že harmonizovaná norma zcela 
nevyhovuje požadavkům příslušných 
ustanovení tohoto nařízení, obrátí se 
Komise nebo dotčený členský stát na výbor 
zřízený podle článku 5 směrnice 98/34/ES 
a předloží své odůvodnění. Výbor 
neprodleně zaujme stanovisko.

1. Domnívá-li se některý členský stát nebo 
Komise, že harmonizovaná norma zcela 
nevyhovuje požadavkům příslušných 
ustanovení tohoto nařízení nebo že určitá 
inovace by lépe odpovídala požadavkům 
příslušných ustanovení tohoto nařízení 
a umožnila by vyšší ochranu lidského 
zdraví, obrátí se Komise nebo dotčený 
členský stát na výbor zřízený podle článku 
5 směrnice 98/34/ES a předloží své 
odůvodnění. Výbor neprodleně zaujme 
stanovisko.

Or. fr

Odůvodnění

Cíl č. 3 uvedený ve vysvětlujícím prohlášení k přepracovanému nařízení stanoví, že s ohledem 
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na inovace v daném odvětví mají být kosmetické přípravky uváděné na trh EU bezpečné. Jeví 
se jako legitimní poskytnout členským státům a Komisi příležitost obrátit se na výbor zřízený 
podle článku 5 směrnice 98/34/ES s cílem změnit harmonizovanou normu, pokud se 
domnívají, že určitá inovace by umožnila efektivněji naplnit příslušná ustanovení tohoto 
nařízení, zejména v oblasti ochrany lidského zdraví.

Pozměňovací návrh 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Čl. 26 odst. 2 se nevztahuje na 
kosmetické přípravky obsahující 
nanomateriály, které ještě nejsou 
zahrnuty v příloze VIa, pokud byly 
uvedeny na trh před datem stanoveným 
v odstavci 1 tohoto článku. Tyto přípravky 
mohou na trhu zůstat dva roky od data 
stanoveného v odstavci 2. Po tomto datu 
se uplatní čl. 11 písm. h) a čl. 26 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Změna pozměňovacího návrhu č. 28 předloženého zpravodajkou, která má za cíl vyřešit 
vážnou mezeru v předpisu. 

Mezi hlavní nanomateriály používané v současné době patří např. UV filtry, jako je oxid 
titaničitý. Oxid titaničitý je již zařazen do přílohy VI, ačkoliv jeho nanoforma nikdy neprošla 
žádným posouzením specifickým pro nanotechnologie. Z toho tedy vyplývá, že zahrnutí do 
příloh III-VI nezaručuje bezpečnost takové přísady, pokud se používá v nanoformě, a nemělo 
by tedy vést k povolení takového použití. Všechny nanomateriály bez ohledu na funkci, jež 
jsou shledány bezpečnými pro používání, by měly být uvedeny v příloze VIa.
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Pozměňovací návrh 103
Urszula Krupa

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S ohledem na posouzení bezpečnosti 
(článek 7) a informační dokumentaci 
k výrobku (článek 8) lze u přípravků 
uvedených na trh v období od [doplnit 
datum: dvacátý den po zveřejnění tohoto 
nařízení v Úředním věstníku Evropské 
unie] do [doplnit datum: 60 měsíců po 
zveřejnění tohoto nařízení v Úředním 
věstníku Evropské unie] použít současná 
ustanovení.

Or. pl

Odůvodnění

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 
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.

Pozměňovací návrh 104
Małgorzata Handzlik

Návrh nařízení
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. S ohledem na posouzení bezpečnosti 
(článek 7) a informační dokumentaci 
k výrobku (článek 8) lze u přípravků 
uvedených na trh v období od [doplnit 
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datum: dvacátý den po zveřejnění tohoto 
nařízení v Úředním věstníku Evropské 
unie] do [doplnit datum: 60 měsíců po 
zveřejnění tohoto nařízení v Úředním 
věstníku Evropské unie] použít současná 
ustanovení.

Or. pl

Odůvodnění

Návrh nařízení zavádí nové podrobné požadavky ohledně posuzování bezpečnosti přípravků 
a jejich dokumentace a správné výrobní praxe. Mají zvýšit bezpečnost spotřebitelů, a jsou 
tedy prospěšné. Budou však vyžadovat značné úsilí a náklady ze strany mnoha výrobců. 
Vyššími náklady budou nejvíce trpět malé a střední podniky. Návrh nařízení by proto měl 
obsahovat ustanovení, která malým a středním podnikům usnadní přizpůsobení se novým 
požadavkům.

Pozměňovací návrh 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Popis kvalitativního a kvantitativního
složení výrobku, včetně chemické identity 
látek (chemický název, název podle INCI, 
čísla CAS a EINECS/ELINCS) a jejich 
zamýšlené funkce. V případě esenciálních 
olejů, parfémových kompozic a parfémů se 
uvede název a číslo kódu příslušné 
sloučeniny a totožnost dodavatele.

Kvalitativní a kvantitativní složení 
výrobku, včetně chemické identity látek 
(chemický název, název podle INCI, čísla 
CAS a EINECS/ELINCS) a jejich 
zamýšlené funkce. V případě esenciálních 
olejů, parfémových kompozic a parfémů se 
uvede název a číslo kódu příslušné 
sloučeniny a totožnost dodavatele.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „popis“ je nový a velmi nejasný. V současné směrnici se v tomto smyslu nevyskytuje. 
Ve skutečnosti je potřebná daná informace, ne její „popis“. 
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Pozměňovací návrh 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 2 – pododstavce 1 a 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Popis fyzikálních a chemických vlastností
látek, surovin a kosmetického přípravku.

Fyzikální a chemické vlastnosti látek, 
surovin a kosmetického přípravku.

Popis stability kosmetického přípravku za 
rozumně předvídatelných podmínek 
skladování.

Stabilita kosmetického přípravku za 
rozumně předvídatelných podmínek 
skladování.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „popis“ je nový a velmi nejasný. V současné směrnici se v tomto smyslu nevyskytuje. 
Ve skutečnosti je potřebná daná informace, ne její „popis“. 

Pozměňovací návrh 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Popis mikrobiologických specifikací
surovin a kosmetického přípravku. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat kosmetickým 
přípravkům používaným v okolí očí, na 
sliznice obecně, na poškozenou kůži, u dětí 
do tří let, starších osob a osob s narušenou 
imunitní reakcí.

Mikrobiologické specifikace surovin 
a kosmetického přípravku. Zvláštní 
pozornost je třeba věnovat kosmetickým 
přípravkům používaným v okolí očí, na 
sliznice obecně, na poškozenou kůži, u dětí 
do tří let, starších osob a osob s narušenou 
imunitní reakcí.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „popis“ je nový a velmi nejasný. V současné směrnici se v tomto smyslu nevyskytuje. 
Ve skutečnosti je potřebná daná informace, ne její „popis“.
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Pozměňovací návrh 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje o čistotě látek a surovin. Čistota látek a surovin.

Or. en

Odůvodnění

Pojmy „popis“ či  „údaje“ jsou nové a velmi nejasné. V současné směrnici se v tomto smyslu 
nevyskytují. Ve skutečnosti je potřebná daná informace, ne její „popis“ nebo „údaje“ o ní.

Pozměňovací návrh 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Popis relevantních vlastností obalového 
materiálu, zejména jeho čistoty a stability.

Relevantní vlastnosti obalového materiálu, 
zejména jeho čistota a stabilita.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „popis“ je nový a velmi nejasný. V současné směrnici se v tomto smyslu nevyskytuje. 
Ve skutečnosti je potřebná daná informace, ne její „popis“.
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Pozměňovací návrh 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Popis běžného a rozumně předvídatelného
použití výrobku. Odůvodnění musí být 
podloženo zejména s ohledem na varování 
a ostatní vysvětlení uvedená na etiketě 
výrobku.

Běžné a rozumně předvídatelné použití 
výrobku. Odůvodnění musí být podloženo 
zejména s ohledem na varování a ostatní 
vysvětlení uvedená na etiketě výrobku.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „popis“ je nový a velmi nejasný. V současné směrnici se v tomto smyslu nevyskytuje. 
Ve skutečnosti je potřebná daná informace, ne její „popis“. 

Pozměňovací návrh 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 6 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje o expozici kosmetickému přípravku 
s přihlédnutím ke zjištěním podle oddílu 5, 
pokud jde o:

Údaje o expozice kosmetickému přípravku 
a její hodnocení s přihlédnutím ke 
zjištěním podle oddílu 5, pokud jde o:

Or. en

Odůvodnění

Pojem „popis“ je nový a velmi nejasný. V současné směrnici se v tomto smyslu nevyskytuje. 
Ve skutečnosti jsou potřebné dané údaje a hodnocení informace, ne její „popis“.
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Pozměňovací návrh 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Údaje o expozici látkám obsaženým 
v kosmetickém přípravku, pokud jde 
o příslušné toxikologické účinky, 
s přihlédnutím k informacím uvedeným 
v oddíle 6.

Údaje o expozici látkám obsaženým 
v kosmetickém přípravku a její hodnocení, 
pokud jde o příslušné toxikologické 
účinky, s přihlédnutím k informacím 
uvedeným v oddíle 6.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „popis“ je nový a velmi nejasný. V současné směrnici se v tomto smyslu nevyskytuje. 
Ve skutečnosti jsou potřebné dané údaje a hodnocení informace, ne její „popis“.

Pozměňovací návrh 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 14, popis
toxikologického profilu všech příslušných 
toxikologických účinků. Je třeba se zaměřit 
zvláště na hodnocení místní toxicity 
(podráždění pokožky a očí), senzibilizaci 
pokožky a v případě absorpce 
ultrafialového záření na fototoxicitu.

Aniž je dotčen článek 14, hodnocení
toxikologického profilu všech příslušných 
toxikologických účinků. Je třeba se zaměřit 
zvláště na hodnocení místní toxicity 
(podráždění pokožky a očí), senzibilizaci 
pokožky a v případě absorpce 
ultrafialového záření na fototoxicitu.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „popis“ je nový a velmi nejasný. V současné směrnici se v tomto smyslu nevyskytuje. 
Ve skutečnosti je potřebné hodnocení dané informace, ne její „popis“.
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Pozměňovací návrh 114
Frédérique Ries

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčen článek 14, popis 
toxikologického profilu všech příslušných 
toxikologických účinků. Je třeba se zaměřit 
zvláště na hodnocení místní toxicity 
(podráždění pokožky a očí), senzibilizaci 
pokožky a v případě absorpce 
ultrafialového záření na fototoxicitu.

Aniž je dotčen článek 14, popis 
toxikologického profilu všech příslušných 
toxikologických účinků označených jako 
relevantní v dokumentu SCCP 
obsahujícím pokyny pro testování přísad 
do kosmetických přípravků a posuzování 
jejich bezpečnosti, zejména u přípravku, 
v němž je daná látka použita. Je třeba se 
zaměřit zvláště na hodnocení místní 
toxicity (podráždění pokožky a očí), 
senzibilizaci pokožky a v případě absorpce 
ultrafialového záření na fototoxicitu.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci provádějící posouzení bezpečnosti látek, které používají v kosmetických přípravcích, 
by měli vždy dodržovat pokyny SCCP pro testování kosmetických přísad a povinné hodnocení 
jejich bezpečnosti.

Pozměňovací návrh 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 8 – pododstavec 3 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– interakce látek – interakce látek (kumulativní 
a synergické účinky)

Or. en

Odůvodnění

Kosmetické přípravky obsahují celou řadu různých látek. Lidé používají celou řadu různých 
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kosmetických přípravků. Toxikologický profil by měl obzvláště zohledňovat možné 
kumulativní nebo synergické účinky.

Pozměňovací návrh 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Popis nežádoucích účinků a závažných 
nežádoucích účinků kosmetického 
přípravku, případně dalších kosmetických 
přípravků, včetně statistických údajů.

Úplné údaje o nežádoucích účincích
a závažných nežádoucích účincích
kosmetického přípravku, případně dalších 
kosmetických přípravků, včetně 
statistických údajů.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „popis“ je nový a velmi nejasný. V současné směrnici se v tomto smyslu nevyskytuje. 
Ve skutečnosti jsou potřebné úplné údaje ohledně této informace, ne její „popis“.

Pozměňovací návrh 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné podstatné informace, např. údaje 
o existujících studiích provedených na 
lidských dobrovolnících.

Jiné podstatné informace, např. existující 
studie provedené na lidských 
dobrovolnících.

Or. en

Odůvodnění

Pojmy „popis“ či  „údaje“ jsou nové a velmi nejasné. V současné směrnici se v tomto smyslu 
nevyskytují. Ve skutečnosti je potřebná daná informace, ne její „popis“ nebo „údaje“ o ní.
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Pozměňovací návrh 118
Françoise Grossetête

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné podstatné informace, např. údaje 
o existujících studiích provedených na 
lidských dobrovolnících.

Jiné podstatné informace, např. údaje 
o existujících studiích provedených na 
lidských dobrovolnících nebo zohlednění 
prokázaných a odůvodněných výsledků 
hodnocení rizik uskutečněných v jiných 
relevantních oblastech.

Or. fr

Odůvodnění

Použití existujících údajů pocházejících z hodnocení rizik provedených v jiných oblastech by 
mělo být možné, pokud je relevantní pro posouzení bezpečnosti daného kosmetického 
přípravku.

Pozměňovací návrh 119
Lambert van Nistelrooij

Návrh nařízení
Příloha I – část A – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné podstatné informace, např. údaje 
o existujících studiích provedených na 
lidských dobrovolnících.

Jiné podstatné informace, např. údaje 
o existujících studiích provedených na 
lidských dobrovolnících nebo zohlednění 
opodstatněných a odůvodněných výsledků 
posuzování rizik provedených v jiných 
relevantních oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Použití existujících údajů z posouzení rizik z jiných oblastí by mělo být umožněno, pokud je to 
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pro posouzení bezpečnosti daného kosmetického přípravku relevantní.

Pozměňovací návrh 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Návrh nařízení
Příloha I – část B – bod 3 – podbod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Posoudí se možné interakce látek 
obsažených v kosmetickém přípravku. 
Nepředpokládá-li se taková interakce, je 
třeba podat náležité odůvodnění.

Posoudí se možné interakce látek 
obsažených v kosmetickém přípravku.

Or. en

Odůvodnění

Neexistující účinek není možné ověřit ani řádně odůvodnit!

Pozměňovací návrh 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha III –úvod (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento seznam látek se nevztahuje na látky 
ve formě nanomateriálů.

Or. en

Odůvodnění

Tento seznam byl vypracován pro látky v „normální“ formě. Nebyl vypracován pro 
nanoformy těchto látek. Všechny nanomateriály, které jsou prohlášeny za bezpečné pro 
používání, by měly být zařazeny do přílohy VIa. Je proto třeba jasně uvést, že tento seznam 
látek se nevztahuje na tyto látky ve formě nanomateriálů.
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Pozměňovací návrh 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha IV – úvod (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento seznam látek se nevztahuje na látky 
ve formě nanomateriálů.

Or. en

Odůvodnění

Tento seznam byl vypracován pro látky v „normální“ formě. Nebyl vypracován pro 
nanoformy těchto látek. Všechny nanomateriály, které jsou prohlášeny za bezpečné pro 
používání, by měly být zařazeny do přílohy VIa. Je proto třeba jasně uvést, že tento seznam 
látek se nevztahuje na tyto látky ve formě nanomateriálů.

Pozměňovací návrh 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha V – úvod (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento seznam látek se nevztahuje na látky 
ve formě nanomateriálů.

Or. en

Odůvodnění

Tento seznam byl vypracován pro látky v „normální“ formě. Nebyl vypracován pro 
nanoformy těchto látek. Všechny nanomateriály, které jsou prohlášeny za bezpečné pro 
používání, by měly být zařazeny do přílohy VIa. Je proto třeba jasně uvést, že tento seznam 
látek se nevztahuje na tyto látky ve formě nanomateriálů.
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Pozměňovací návrh 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha VI – úvod (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento seznam látek se nevztahuje na látky 
ve formě nanomateriálů.

Or. en

Odůvodnění

Tento seznam byl vypracován pro látky v „normální“ formě. Nebyl vypracován pro 
nanoformy těchto látek. Všechny nanomateriály, které jsou prohlášeny za bezpečné pro 
používání, by měly být zařazeny do přílohy VIa. Je proto třeba jasně uvést, že tento seznam 
látek se nevztahuje na tyto látky ve formě nanomateriálů.

Pozměňovací návrh 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Návrh nařízení
Příloha VI a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VIa

Seznam povolených nanomateriálů

Or. en

Odůvodnění

Změna pozměňovacího návrhu č. 29 předloženého zpravodajkou, která má za cíl vyřešit 
vážnou mezeru v předpisu. Mezi hlavní nanomateriály používané v současné době patří např. 
UV filtry, jako je oxid titaničitý. Oxid titaničitý je již zařazen do přílohy VI, ačkoliv jeho 
nanoforma nikdy neprošla žádným posouzením specifickým pro nanotechnologie. Z toho tedy 
vyplývá, že zahrnutí do příloh III-VI nezaručuje bezpečnost takové přísady, pokud se používá 
v nanoformě, a nemělo by tedy vést k povolení takového použití. Všechny nanomateriály bez 
ohledu na funkci, jež jsou shledány bezpečnými pro používání, by měly být uvedeny v příloze 
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VIa.
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