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Ændringsforslag 30 
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) De kosmetiske midler bør være 
sikre ved normal eller 
rimeligt forudseelig anvendelse. Især bør 
forholdet mellem fordele og risici ikke 
berettige risici for menneskers sundhed.

(12) De kosmetiske midler bør være 
sikre ved normal eller rimeligt forudseelig 
anvendelse. Især bør forholdet mellem 
fordele og risici ikke berettige en 
uacceptabel risiko med sandsynlige 
negative følger for menneskers sundhed.

Or. en

Begrundelse

"Nulrisiko" eller "ingen risiko" findes ikke, og derfor må "risiko" defineres nærmere. 
"Uacceptabel risiko" benyttes i REACH-forordningen (se f.eks. betragtning 73 og artikel 68, 
stk. 1). Af hensyn til overensstemmelsen med REACH-forordningen bør der anvendes samme 
ordlyd her.

Ændringsforslag 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) De afprøvningsmetoder, man i 
øjeblikket råder over, er ikke 
tilstrækkelige til at evaluere de risici, der 
er forbundet med nanomaterialer.  Det 
haster med at udvikle nanospecifikke 
afprøvningsmetoder, der ikke indebærer 
anvendelse af dyr. For at beskytte 
menneskers sundhed og forhindre 
dyreforsøg bør der indføres forbud mod 
anvendelse af nanomaterialer i 
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kosmetiske midler, indtil der er godkendt 
et tilstrækkeligt antal nanospecifikke 
afprøvningsmetoder, som ikke indebærer 
anvendelse af dyr, og der er foretaget en 
fyldestgørende sikkerhedsvurdering på 
grundlag af disse metoder.  

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke i øjeblikket nogen fyldestgørende metoder til vurdering af sikkerheden ved 
nanomaterialer. Eftersom dyreforsøg til evaluering af kosmetiske bestanddele skal udfases 
senest i 2013, bør nanomaterialer lige fra starten evalueres på grundlag af nanospecifikke 
afprøvningsmetoder, der ikke indebærer anvendelse af dyr. Så længe vi ikke til brug for en 
fyldestgørende sikkerhedsvurdering af nanomaterialer i kosmetik råder over nanospecifikke 
afprøvningsmetoder, der ikke indebærer anvendelse af dyr, bør anvendelsen af disse 
materialer forbydes for at beskytte menneskers sundhed og forhindre dyreforsøg. 

Ændringsforslag 32
Margrete Auken

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Inden et kosmetisk middel 
indeholdende nanomaterialer, der endnu 
ikke er opført i bilag VIa, bringes i 
omsætning, bør det/de pågældende 
nanomaterialer evalueres af VKF på 
grundlag af en fyldestgørende 
nanospecifik sikkerhedsvurdering. For at 
få nanomaterialet opført i bilag VIa bør 
den ansvarlige indgive en anmodning 
samt en risikovurdering til 
Kommissionen. Risikovurderingen bør 
tage højde for det anvendte 
nanomateriales specifikke egenskaber og 
det pågældende kosmetiske middels 
påtænkte anvendelse. Det kosmetiske 
middel indeholdende nanomaterialer bør 
ikke bringes i omsætning, medmindre 
Kommissionen, under behørig 
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hensyntagen til VKF’s opfattelse, finder, 
at det er sikkert at anvende 
nanomaterialet i det pågældende middel.

Or. en

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 33
Dominique Vlasto

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens tekst Ændringsforslag

(27) Med henblik på produktsikkerheden 
bør forbudte stoffer kun være acceptable i 
ubetydelige mængder, såfremt det ved god 
fremstillingspraksis ikke er teknisk muligt 
at undgå dem, og produktet er sikkert.

(27) Med henblik på produktsikkerheden 
bør forbudte stoffer kun være acceptable i 
ubetydelige mængder, såfremt det ved god 
fremstillingspraksis ikke er teknisk muligt 
at undgå dem, og produktet er sikkert. 
Enhver teknologisk innovation, som gør 
det muligt at undgå de forbudte stoffer, 
selv i ubetydelige mængder, bør fremmes 
og anvendes for at opnå et højt 
beskyttelsesniveau for den menneskelige 
sundhed. 

Or. fr

Begrundelse

Mål nr. 3 i begrundelsen for omarbejdningen fastsætter, at kosmetiske midler, som bringes i 
omsætning i EU, skal være sikre set i lyset af innovationen inden for denne sektor. Hvis det 
således er teknologisk muligt at undgå de forbudte stoffer, skal medlemsstaterne sørge for 
gennemførelsen af enhver teknologisk innovation, som kan sikre det højest mulige 
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beskyttelsesniveau for den menneskelige sundhed.

Ændringsforslag 34
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31) Det er i dag muligt at sikre, at færdige 
kosmetiske midler er uskadelige, ud fra 
kendskabet til sikkerheden af de 
bestanddele, de indeholder. Der bør således 
indføres bestemmelser om forbud mod at 
udføre forsøg på dyr med færdige 
kosmetiske midler. Kommissionen 
kan fastlægge retningslinjer, der kan lette 
anvendelsen, navnlig for de små og 
mellemstore virksomheder, af metoder, der 
gør det muligt at undgå anvendelse af 
forsøgsdyr til vurdering af færdige 
kosmetiske midlers sikkerhed.

(31) Det er i dag muligt at sikre, at færdige 
kosmetiske midler er uskadelige, ud fra 
kendskabet til sikkerheden af de 
bestanddele, de indeholder. Der bør således 
indføres bestemmelser om forbud mod at 
udføre forsøg på dyr med færdige 
kosmetiske midler. Kommissionen kan 
fastlægge retningslinjer, der kan lette 
anvendelsen, navnlig for de små og 
mellemstore virksomheder, af både 
afprøvningsmetoder og 
vurderingsprocedurer for relevante 
foreliggende data, herunder anvendelse af 
tilgange baseret på analogiseringer og 
bevisvægt, der gør det muligt at undgå 
anvendelse af forsøgsdyr til vurdering af 
færdige kosmetiske midlers sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at erkende, at alle relevante foreliggende data, uanset om de stammer fra in-
vitro-, in-silico- eller eksisterende GLP/non-GLP-dyreforsøg, eksisterende data fra forsøg 
med mennesker eller andre kilder, bør tages i behørig betragtning ved sikkerhedsvurderingen 
af færdige kosmetiske midler. 
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Ændringsforslag 35
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Betragtning 53 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53a) Ved gennemførelsen af en 
sikkerhedsvurdering og udarbejdelsen af 
dossieret med produktinformationer kan 
den ansvarlige forventes bl.a. at gøre brug 
af allerede foreliggende informationer om 
stoffer hidrørende fra forordning (EF) nr. 
1907/2006. Hvor det er nødvendigt for at 
sikre sikker anvendelse af stoffer i 
kosmetiske midler, bør Kommissionen 
overveje, om der er behov for ændringer 
af forordning (EF) nr. 1907/2006. 

Or. en

Begrundelse

Alle relevante foreliggende data bør tages i behørig betragtning ved sikkerhedsvurderingen af 
færdige kosmetiske midler. En stor del af disse data vil sandsynligvis stamme fra de 
kemikaliesikkerhedsrapporter, der er udarbejdet i henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006.  
Der er brug for en bestemmelse, som åbner mulighed for, om nødvendigt, at ændre 
forordning (EF) nr. 1907/2006 for at sikre, at der til brug for udarbejdelsen af en 
sikkerhedsvurdering af et kosmetisk middel og det efterfølgende dossier med 
produktinformationer er adgang til de fornødne oplysninger om stoffer. Dette er i tråd med 
REACH-forordningen.

Ændringsforslag 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) “kosmetisk bestanddel”: ethvert 
syntetisk eller naturligt stof eller enhver 
syntetisk eller naturlig blanding, der 
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bevidst er tilsat et kosmetisk middel

Or. en

Ændringsforslag 37
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 2 - stk. 1 - litra b

Kommissionens tekst Ændringsforslag

b) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk 
person, som konstruerer eller fremstiller et 
kosmetisk middel eller får et sådant middel 
konstrueret eller fremstillet under sit navn 
eller varemærke

b) "fabrikant": enhver fysisk eller juridisk 
person, som konstruerer eller fremstiller, 
forarbejder eller lader forarbejde et 
kosmetisk middel eller får et sådant middel 
konstrueret eller fremstillet under sit navn 
eller varemærke

Or. fr

Begrundelse

Den brede definition af "fabrikant" bør suppleres og omfatte alle etaper i fremstillingen af 
kosmetiske midler.

Ændringsforslag 38
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

b a) « underleverandør »: enhver fysisk 
eller juridisk person, som konstruerer, 
fremstiller eller forarbejder et produkt på 
vegne af en anden fysisk eller juridisk 
ordregivende person.  Ordregiver og 
underleverandør er knyttet til hinanden 
gennem udbudsbetingelser eller en 
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kontrakt. 

Or. fr

Ændringsforslag 39
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra e a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

e a) « distributør »: enhver fysisk eller 
juridisk person, som køber og 
videresælger et færdigt produkt, og som 
ikke har ejendomsrettigheder til mærket.

Or. fr

Ændringsforslag 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra g

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(g) "ubetydelige mængder": utilsigtet 
tilstedeværelse af et stof, som stammer fra 
urenheder fra naturlige eller syntetiske 
bestanddele, fremstillingsprocessen, 
oplagring, overføring fra 
transportfaciliteter eller emballering

(g) "ubetydelige mængder": utilsigtet og 
teknisk uundgåelig tilstedeværelse af et 
stof, som stammer fra urenheder fra 
naturlige eller syntetiske bestanddele, 
fremstillingsprocessen, oplagring, 
overføring fra transportfaciliteter eller
emballering

Or. en
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Ændringsforslag 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia)“nanomateriale”: et bevidst fremstillet 
materiale med én eller flere eksterne 
dimensioner, eller en intern struktur, i 
størrelsesordenen 100 nm eller derunder, 
som kan udvise nye egenskaber i 
sammenligning det samme materiale uden 
nanostørrelseegenskaber. 

Or. en

Begrundelse

Nanomaterialer anvendes i kosmetik som følge af deres nye egenskaber i sammenligning med 
det samme materiale i normal størrelse.  Deres ringe størrelse risikerer at være forbundet 
med bivirkninger, som må underkastes en behørig evaluering. For at inkludere dem i 
sikkerhedsvurderinger er der brug for en definition.

Denne definition afspejler den fuldstændige definition af nanomaterialer, som VKF (Den 
Videnskabelige Komité for Forbrugsvarer) opstillede i sin udtalelse om sikkerheden ved 
nanomaterialer i kosmetiske midler, som offentliggjordes i december 2007. Samtidig 
begrænser den for så vidt angår denne forordning nanomaterialer til kun at omfatte bevidst 
fremstillede nanomaterialer. 

Ændringsforslag 42
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 - litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k)  "uønsket virkning": en 
sundhedsskadelig reaktion hos mennesker 
ved normal eller rimeligt forudseelig brug 
af et kosmetisk middel

k)  "uønsket virkning": en bivirkning hos 
mennesker ved normal eller rimeligt 
forudseelig brug af et specifikt kosmetisk
middel

Or. en
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Begrundelse

Gør ordlyden klarere og undgår brug af ordet “sundhedsskadelig”. “Sundhedsskadelig” har 
en specifik betydning i anden EU-lovgiving (f.eks. i REACH- forordningen og retsakterne om 
klassifikation og mærkning).

Ændringsforslag 43
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra k a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

k a) "nanoobjekt" fast objekt, struktur 
eller materiale, som fremstilles eller 
anvendes til et bestemt formål, og hvor en 
eller to af dimensionerne ligger mellem 
100 og 500 nm 

Or. fr

Begrundelse

Der er brug for at supplere den af ordføreren foreslåede definition for at tage hensyn til 
andre produkter, som omfatter nanoteknologi, der bør undersøges og inddrages i 
nanoteknologiområdet. Disse produkter har en eller to dimensioner, der overstiger den i 
ændringsforslag 10 omtalte skala; dette gælder f.eks. nanorør, nanofibre, nanofilm osv.

Ændringsforslag 44
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens tekst Ændringsforslag

l) "Alvorlig uønsket bivirkning": en 
uønsket virkning, som medfører en 
midlertidig eller varig funktionel lidelse, 
invaliditet, hospitalsindlæggelse, medfødte 
anomalier eller umiddelbar livsfare eller 
dødsfald

l) "Alvorlig uønsket bivirkning": en 
uønsket virkning, som er dødelig, 
livstruende, kræver hospitalsindlæggelse 
eller forlængelse af hidtidig 
hospitalsindlæggelse, eller som resulterer 
i vedvarende eller betydelig invaliditet 
eller uarbejdsdygtighed, eller som er en 
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medfødt anomali eller misdannelse

Or. fr

Begrundelse

Af hensyn til kohærensen og for hurtigst muligt at kunne identificere alvorlige og sjældne 
situationer bør definitionen "alvorlig uønsket bivirkning" tilpasses de nugældende 
definitioner inden for Verdenssundhedsorganisationen (WHO) og Den Internationale 
Harmoniseringskonference (ICH).

Ændringsforslag 45
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) "alvorlig uønsket virkning": en uønsket 
virkning, som medfører en midlertidig eller 
varig funktionel lidelse, invaliditet, 
hospitalsindlæggelse, medfødte anomalier
eller umiddelbar livsfare eller dødsfald

l) "alvorlig uønsket virkning": en uønsket 
virkning, som medfører en funktionel 
lidelse, invaliditet, hospitalsbehandling 
eller længere tids hospitalsindlæggelse, en 
medfødt anomali eller lidelse, en 
livstruende situation eller dødsfald

Or. en

Begrundelse

Denne definition tager også hensyn til ICH’s (Den Internationale Harmoniseringskonference) 
og WHO’s (Verdenssundhedsorganisationen) definitioner af ”alvorlig uønsket virkning” med 
det formål at bidrage til at sikre konsekvens.

Ændringsforslag 46
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – litra n a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

n a) "forfalsket kosmetisk middel" 
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kosmetisk middel, herunder emballage og 
etikette, som er forsynet med et mærke, et 
handelsnavn eller andre former for 
mærkekendetegn, et aftryk, symbol eller 
noget tilsvarende, fra en anden fabrikant 
af kosmetiske midler end den, som rent 
faktisk har fremstillet produktet, hvorved 
det på urigtig vis fremstår eller beskrives 
som et produkt fra en anden fabrikant af 
kosmetiske midler.   

Or. fr

Begrundelse

Den europæiske kosmetiksektor hører til de industrigrene, som er mest udsat for forfalskning 
med stadig mere alvorlige følger for den menneskelige sundhed. Denne kendsgerning bør 
konkret modarbejdes i nærværende forordning ved hjælp af en hensigtsmæssig definition af 
kriminel aktivitet, markedskontrol, information i tilfælde af manglende overholdelse og 
sanktioner.

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

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

2 a) I betragtning af de afvigende 
definitioner af nanomaterialer, som 
offentliggøres af forskellige 
organisationer, og under hensyntagen til 
den tekniske og videnskabelige udvikling 
inden for nanoteknologien skal 
Kommissionen
a) foreslå en definition, som skal 
accepteres på EU-plan og, om muligt, på 
internationalt niveau af de kompetente 
internationale fora senest 18 måneder 
efter vedtagelsen af denne forordning. 
Når der er opnået aftale herom, foretages 
en tilpasning af stk. 1, litra a)
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b) finjustere og tilpasse definitionen i stk. 
1, litra a), for at sikre overensstemmelse 
med de videnskabelige og tekniske 
fremskridt samt med de definitioner, som 
der efterfølgende er opnået enighed om på 
internationalt plan.
De i litra a) og b) anførte foranstaltninger 
til ændring af ikke-væsentlige 
bestemmelser i denne forordning, 
herunder gennem supplering af den, 
vedtages efter forskriftsproceduren med 
kontrol i artikel 27, stk. 3.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at nå til enighed om en international definition af nanomaterialer inden for 
dette betydningsfulde teknologiske område i fuld udvikling, og det er også vigtigt straks at få 
indarbejdet denne definition i nærværende forordning. Erfaringen har imidlertid vist, at det 
kan tage lang tid at nå til international enighed, hvorfor det formentlig bliver nødvendigt at 
gå frem i to etaper - først enighed på EU-plan og dernæst på internationalt plan.

Ændringsforslag 48
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kosmetiske midlers udseende, form, farve, 
duft, emballering, mærkning, volumen, 
størrelse eller enhver kombination af disse 
kendetegn må ikke være af en sådan art, 
at det får forbrugerne, navnlig børn, til at 
forveksle dem med fødevarer.

Or. pt

Begrundelse

Der må træffes foranstaltninger for at undgå den stigende sammenblanding af kosmetiske 
midler og fødevarer.
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Ændringsforslag 49
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den ansvarlige (fabrikant, importør 
eller andet) er forpligtet til at besvare 
henvendelser fra alle kompetente 
myndigheder og til at forsyne dem med 
alle de ønskede oplysninger på et sprog, 
der er let at forstå for sådanne 
myndigheder.  

Or. pt

Ændringsforslag 50
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 4a
Forpligtelser for distributører, importører 

og detailhandlere
Såfremt en distributør, importør eller 
detailhandler mener eller har grund til at 
tro, at et produkt er forfalsket, og at det 
derfor ikke overholder kravene i denne 
forordning, må den pågældende ikke 
bringe produktet i omsætning.
Såfremt en distributør, importør eller 
detailhandler bringer eller allerede har 
bragt et produkt i omsætning for senere at 
blive opmærksom på, at det pågældende 
produkt er forfalsket og dermed ikke 
overholder kravene i nærværende 
forordning, skal denne straks trække 
produktet tilbage fra markedet og 
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tilbagekalde de allerede solgte produkter.  
Er et forfalsket produkt blevet bragt i 
omsætning, skal distributøren desuden 
meddele dette til de kompetente nationale 
myndigheder i det medlemsland, hvor 
produktet er blevet bragt i omsætning.

Or. fr

Begrundelse

Bekæmpelse af forfalskning er af største vigtighed for folkesundheden og konkurrenceevnen.

Ændringsforslag 51
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

2. Kosmetiske midler anses for at være 
fremstillet i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis, når de er fremstillet i 
overensstemmelse med de relevante 
harmoniserede standarder, hvis referencer 
er offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende.

2. Kosmetiske midler anses for at være 
fremstillet i overensstemmelse med god 
fremstillingspraksis, når de er fremstillet i 
overensstemmelse med de relevante 
harmoniserede standarder, hvis referencer 
er offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, eller i overensstemmelse med 
andre internationalt anerkendte 
standarder.

Or. fr

Begrundelse

Formålet er at undgå at skabe hindringer for den internationale samhandel.
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Ændringsforslag 52
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den ansvarlige påser, at 
sikkerhedsrapporterne opdateres med 
relevante informationer, som måtte 
fremkomme efter, at midlerne er bragt i 
omsætning.

Den ansvarlige påser, at

a) den påtænkte anvendelse af det 
kosmetiske middel og den forventede 
systemiske eksponering for de enkelte 
bestanddele i en endelig udformning tages 
med i betragtning i 
sikkerhedsvurderingen   
b) der ved sikkerhedsvurderingen 
anvendes en passende tilgang baseret på 
bevisvægt til undersøgelse af de relevante 
data fra forskellige kilder, herunder data 
fra in-vitro-, in-silico- eller eksisterende 
GLP/non-GLP in-vivo-forsøg og forsøg 
med mennesker
c) sikkerhedsrapporterne opdateres med 
relevante informationer, som måtte 
fremkomme efter, at midlerne er bragt i 
omsætning.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at erkende, at alle relevante foreliggende data, uanset om de stammer fra in-
vitro-, in-silico- eller eksisterende GLP/non-GLP-dyreforsøg, eksisterende data fra forsøg 
med mennesker eller andre kilder, bør tages i behørig betragtning ved sikkerhedsvurderingen 
af færdige kosmetiske midler. 
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Ændringsforslag 53
Erna Hennicot-Schoepges

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Den ansvarlige påser, at 
sikkerhedsrapporterne opdateres med 
relevante informationer, som måtte 
fremkomme efter, at midlerne er bragt i 
omsætning.

Den ansvarlige påser, at

a) anvendelsen af det kosmetiske middel 
og den systemiske eksponering, som er 
fastsat for de forskellige bestanddele i en 
endelig udformning, tages i betragtning 
ved vurderingen af sikkerheden
b) der ved sikkerhedsvurderingen 
foretages en hensigtsmæssig analyse 
baseret på datamaterialets beviskraft med 
henblik på at inddrage relevante data fra 
flere forskellige kilder, herunder data fra 
studier in vitro, in silico, in vivo GLP samt 
eksisterende studier af mennesket
c) at sikkerhedsrapporterne opdateres med 
relevante informationer, som måtte 
fremkomme efter, at midlerne er bragt i 
omsætning.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt at fremhæve, at samtlige relevante disponible data, uanset om de er 
fremkommet gennem eksisterende studier in vitro, in silico, GLP (god laboratoriepraksis) af 
dyr, eksisterende data om mennesket eller data fra andre kilder, inddrages på hensigtsmæssig 
måde i vurderingen af sikkerheden af de færdige kosmetiske midler (jf. ligeledes ordførerens 
ændringsforslag 6).
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Ændringsforslag 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sikkerhedsvurderinger af kosmetiske 
midler, jf. bilag I, del B, foretages af 
personer, som er i besiddelse af et 
eksamensbevis eller lignende, der godtgør, 
at de har gennemført en akademisk 
uddannelse eller en uddannelse, der 
sidestilles hermed i den pågældende 
medlemsstat, bestående af mindst 3 års 
teoretiske og praktiske studier inden for 
farmakologi, toksikologi, medicin eller en 
lignende disciplin.

2. Sikkerhedsvurderinger af kosmetiske 
midler, jf. bilag I, del B, foretages af 
personer, som er i besiddelse af et 
eksamensbevis eller lignende, der godtgør, 
at de har gennemført en akademisk 
uddannelse eller en uddannelse, der 
sidestilles hermed i den pågældende 
medlemsstat, bestående af mindst 3 års 
teoretiske og praktiske studier inden for 
farmakologi, toksikologi, medicin, kemi
eller en lignende disciplin.

Or. en

Ændringsforslag 55
Bart Staes

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sikkerhedsvurderinger af kosmetiske 
midler, jf. bilag I, del B, foretages af 
personer, som er i besiddelse af et 
eksamensbevis eller lignende, der godtgør, 
at de har gennemført en akademisk 
uddannelse eller en uddannelse, der 
sidestilles hermed i den pågældende 
medlemsstat, bestående af mindst 3 års 
teoretiske og praktiske studier inden for 
farmakologi, toksikologi, medicin eller en 
lignende disciplin.

2. Sikkerhedsvurderinger af kosmetiske 
midler, jf. bilag I, del B, foretages af 
personer, som er i besiddelse af et 
eksamensbevis eller lignende, der godtgør, 
at de har gennemført en akademisk 
uddannelse eller en uddannelse, der 
sidestilles hermed i den pågældende 
medlemsstat, inden for farmakologi, 
toksikologi, medicin eller en lignende 
disciplin.

Or. en
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Begrundelse

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.

Ændringer 56
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens tekst Ændringer

1. Den ansvarlige skal opbevare et dossier 
med informationer om det kosmetiske 
middel, den pågældende er ansvarlig for.

1. Den ansvarlige skal opbevare et dossier 
med informationer om det kosmetiske 
middel, der er bragt i omsætning, og som
den pågældende er ansvarlig for.

Or. pl

Begrundelse

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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Ændringer 57
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens tekst Ændringer

1. Den ansvarlige skal opbevare et dossier 
med informationer om det kosmetiske 
middel, den pågældende er ansvarlig for.

1. Den ansvarlige skal opbevare et dossier 
med informationer om det kosmetiske 
middel, der er bragt i omsætning, og som
den pågældende er ansvarlig for.

Or. pl

Begrundelse

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.

Ændringsforslag 58
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens tekst Ændringsforslag

1. Den ansvarlige skal opbevare et dossier 
med informationer om det kosmetiske 
middel, den pågældende er ansvarlig for.

1. Den ansvarlige skal opbevare et dossier 
med informationer om det kosmetiske 
middel, den pågældende er ansvarlig for. I 
tilfælde af underleverancer for 
udviklings- og/eller produktionsaktiviteter 
kan ansvaret for opbevaringen af 
dossieret med informationer efter skriftlig 
aftale deles mellem den ansvarlige for 
omsætningen og dennes 
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underleverandører.

Or. fr

Begrundelse

Det er vigtigt i nærværende forordning at tage højde for de hyppige tilfælde, hvor de for 
omsætningen ansvarlige personer benytter underleverandører til udvikling og/eller 
fremstilling af deres produkter, hvorfor dossieret med informationer af forskellige årsager er 
opdelt mellem ordregiver og underleverandør (opdatering af informationer, adressering).

Ændringsforslag 59
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

3 a) Den ansvarlige opbevarer et dossier 
med informationer om produktet i en 
periode på mindst 10 år efter den sidste 
leverance af det pågældende kosmetiske 
middel.

Or. fr

Begrundelse

Der bør sættes en frist for, hvor længe dossieret med informationer om produktet skal 
opbevares, efter at det kosmetiske middel ikke længere er i omsætning. En varighed på 10 år 
svarer til den periode for opbevaring af informationer, som er fastsat i andre forordninger.

Ændringsforslag 60
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

2. I mangel af gældende 
fællesskabslovgivning på området anses 

2. I mangel af gældende 
fællesskabslovgivning på området anses 
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den anvendte metode for at være i 
overensstemmelse med stk. 1, såfremt den 
er i overensstemmelse med de relevante 
harmoniserede standarder, hvis referencer 
er offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende.

den anvendte metode for at være i 
overensstemmelse med stk. 1, såfremt den 
er i overensstemmelse med de relevante 
harmoniserede standarder, hvis referencer 
er offentliggjort i Den Europæiske Unions 
Tidende, eller med andre internationalt 
anerkendte standarder.

Or. fr

Begrundelse

Formålet er at undgå at skabe hindringer for den internationale samhandel.

Ændringsforslag 61
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) det kosmetiske middels originale 
mærkning

Or. pt

Ændringsforslag 62
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) den kompetente myndighed og det 
eller de sprog, hvorpå dossieret med 
produktinformationer vil blive stillet til 
rådighed 

Or. pt
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Ændringsforslag 63
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) kontaktperson hos og adresse på den 
lokale distributør i medlemsstater, hvor 
det kosmetiske middel er bragt i 
omsætning

Or. pt

Ændringsforslag 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) tilstedeværelsen af andre stoffer i form 
af mikroniserede partikler end dem, der er 
opført i bilag III-VI til denne forordning

e) tilstedeværelsen af andre stoffer i form 
af mikroniserede partikler eller 
nanomaterialer

Or. en

Begrundelse

Ændring af ordførerens ændringsforslag 16. Mikroniserede partikler er ikke det samme som 
nanomaterialer. Underretningen bør omfatte både mikroniserede partikler og 
nanomaterialer. Der bør ikke gælde undtagelser for stoffer, der er opført i bilag II-VI.
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Ændringsforslag 65
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 10 – stk. 1 – litra g a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) en kopi af mærkningen for hver 
medlemsstat, hvori det kosmetiske middel 
er bragt i omsætning

Or. pt

Ændringsforslag 66
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) andre stoffer fremstillet i form af 
nanomaterialer end dem, der er opført i 
bilag VIa, og stoffer fremstillet i form af 
nanomaterialer, som ikke anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
nævnte bilag.

Or. en

Begrundelse

Ændring af ordførerens ændringsforslag 17 for at lukke et vigtigt smuthul.

Blandt de vigtige nanomaterialer, der anvendes i øjeblikket, kan f.eks. nævnes UV-filtre 
såsom titaniumdioxid. Titaniumdioxid er allerede opført i bilag VI, selv om dets nanoform 
aldrig har været underkastet nogen nanospecifik vurdering. I sig selv er opførelse i bilag III-
VI ikke nogen garanti for sikkerheden ved sådanne bestanddele, når de anvendes i nanoform, 
og en sådan opførelse bør derfor ikke medføre tilladelse til sådanne anvendelser.  Uanset 
deres funktion bør alle nanomaterialer, som er fundet sikre til brug, opføres i bilag VIa.
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Ændringsforslag 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 – litra i a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ia) nanomaterialer, indtil 
sikkerhedsvurderinger vedrørende 
nanomaterialers indvirkninger på 
menneskers sundhed baseret på 
informationer hidrørende fra 
videnskabeligt solide nanospecifikke 
sikkerhedstest, der ikke indebærer 
anvendelse af hvirveldyr, har vist, at det er 
sikkert at anvende dem

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke i øjeblikket nogen fyldestgørende metoder til vurdering af sikkerheden ved 
nanomaterialer.  I tråd med udfasningen af afprøvningen af kosmetiske bestanddele på dyr 
bør nanomaterialer evalueres på basis af nanospecifikke forsøg, der ikke indbærer 
anvendelse af dyr. Så længe vi ikke til brug for en fyldestgørende sikkerhedsvurdering af 
nanomaterialer i kosmetik råder over nanospecifikke afprøvningsmetoder, der ikke indebærer 
anvendelse af dyr, bør anvendelsen af disse materialer forbydes for at beskytte menneskers 
sundhed og forhindre dyreforsøg. 

Ændringsforslag 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Når en underretning i 
overensstemmelse med ovenstående stykke 
vedrører et kosmetisk middel, der 
indeholder et eller flere stoffer i form af 
nanomaterialer som defineret i stk. 1, litra 
e), og som ikke er opført i bilag III-VI i 
denne forordning, skal den ansvarlige 



AM\742694DA.doc 27/67 PE412.251v01-00

DA

person indgive underretningen mindst tre 
måneder, inden produktet bringes i 
omsætning.

Or. en

Begrundelse

I tilknytning til ændringsforslaget om indføjelse af en artikel 12a og for at garantere 
forbrugersikkerheden foreslås der tidlig underretning om kosmetiske midler, der indeholder 
nanomaterialer, som ikke er opført i bilag III-VI.   I tråd med de i artikel 24 og 25 beskrevne 
foranstaltninger vedrørende administrativt samarbejde vil denne tidlige underretning gøre 
det muligt for de kompetente myndigheder at konsultere sikkerhedsrapporten for det 
pågældende produkt, inden det bringes i omsætning. Dette vil åbne mulighed for en 
evaluering og om nødvendigt gennemførelse af eventuelle nødvendige foranstaltninger (f.eks. 
indhentning af råd fra VKF).

Ændringsforslag 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Med forbehold af en afgørelse fra 
Kommissionens side om at udvide 
anvendelsesområdet for bilag IV til at 
omfatte hårfarvemidler, indeholder disse 
midler ikke andre farvestoffer, der er 
beregnet til at farve hår, end dem, der er 
nævnt i bilag IV, og farvestoffer, der er 
beregnet til at farve hår, men som ikke 
anvendes i overensstemmelse med 
betingelserne i nævnte bilag.

2. Senest pr. 31. december 2009 
indeholder disse midler ikke andre 
farvestoffer, der er beregnet til at farve hår, 
end dem, der er nævnt i bilag IV, og 
farvestoffer, der er beregnet til at farve hår, 
men som ikke anvendes i 
overensstemmelse med betingelserne i 
nævnte bilag.

Or. en

Begrundelse

Den fortsatte mangel på fyldestgørende sikkerhedstestning af hårfarvemidler, hvoraf mange 
mistænkes for at være kræftfremkaldende eller mutagene, er uacceptabel. Den Videnskabelige 
Komité har gentagne gange klaget over manglen på fyldestgørende data til brug for en 
vurdering af sikkerheden ved hårfarvemidler. Industrien har gang på gang fået mere tid til at 
forelægge data. Ved direktiv 2007/67/EF forlængedes fristen med endnu to år indtil udgangen 
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af 2009. Denne frist bør være den sidste frist for industrien til at forelægge fyldestgørende 
data. For at undgå, at Kommissionen endnu en gang forlænger fristen under anvendelse af 
komitologiproceduren, bør fristen fastlægges ved fælles beslutningstagning. 

Ændringsforslag 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning og led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne stoffer kan dog anvendes i 
kosmetiske midler, såfremt de opfylder 
samtlige nedenstående betingelser efter at 
være blevet klassificeret som værende 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske, kategori 1 eller 2, i
direktiv 67/548/EØF:

Sådanne stoffer kan dog undtagelsesvis
anvendes i specifikke kosmetiske midler, 
såfremt de opfylder samtlige nedenstående 
betingelser efter at være blevet klassificeret 
som værende kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske, 
kategori 1 eller 2, i direktiv 67/548/EØF 
efter ikrafttrædelsen af denne forordning:

- VKF har evalueret dem og fundet dem 
sikre til brug i kosmetiske midler, navnlig i 
betragtning af eksponering

- VKF har evalueret dem og fundet dem 
sikre til brug i specifikke kosmetiske 
midler, navnlig i betragtning af den 
samlede eksponering fra andre betydelige 
kilder og under særligt hensyn til sårbare 
befolkningsgrupper

Or. en

Begrundelse

Der har ikke været problemer med hensyn til det gældende forbud mod CMR-stoffer, der 
allerede er klassificeret som sådanne. Kommissionen foreslog kun den fremtidige undtagelse 
for at tage højde for fremtidige klassificeringer af visse stoffer. Undtagelserne som sådanne 
bør kun finde anvendelse på stoffer, der vil blive klassificeret som CMR-stoffer i fremtiden. 
Ligeledes bør der kun gøres undtagelser for specifikke anvendelser og ikke for kosmetiske 
midler generelt. 
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Ændringsforslag 71
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 – led 1-3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- VKF har evalueret dem og fundet dem 
sikre til brug i kosmetiske midler, navnlig i 
betragtning af eksponering

i) - VKF har evalueret dem og fundet dem 
sikre til brug i kosmetiske midler, navnlig i 
betragtning af den samlede eksponering fra 
andre kilder og under særligt hensyn til 
sårbare befolkningsgrupper og fagfolk
ii) de har været i brug i en længere 
periode som bestanddele i kosmetiske 
midler, uden at der er opstået tvivl om 
sikkerheden for så vidt angår deres 
kræftfremkaldende mutagene eller 
reproduktionstoksiske egenskaber  
iii) virkningen menes at have en tærskel, 
og sikkerhedsmargenen for disse stoffer 
er mindst 1 000 som dokumenteret i den i 
artikel 7 nævnte sikkerhedsvurdering

- de opfylder sikkerhedskravene til 
fødevarer, som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle 
principper og krav i fødevarelovgivningen, 
om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

iv) de opfylder sikkerhedskravene til 
fødevarer, som defineret i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
178/2002 af 28. januar 2002 om generelle 
principper og krav i fødevarelovgivningen, 
om oprettelse af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed

- der findes ikke passende tilgængelige 
alternative stoffer, som dokumenteret ved 
en analyse af alternativer.

v) der findes ikke passende tilgængelige 
alternative stoffer, som dokumenteret ved 
en analyse af alternativer.

Or. en

Begrundelse

Det bør gøres klart, at ingen “nye” CMR-stoffer bør tilsættes kosmetiske midler, således at 
det antal kemikalier, der kan undtages fra det generelle forbund, sænkes, og således at det 
sikres, at VKF ikke overbebyrdes med anmodninger om evaluering af stoffer.   
Endvidere bør der indføres en restriktiv sikkerhedsmargen (10 for på tværs af arter (dyr til 
mennesker), 10 for inden for én art (menneske til menneske) og 10 for CMR-stoffernes 
alvorlige karakter og deres kumulative virkninger). 
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Ændringsforslag 72
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 – led 3

Kommissionens tekst Ændringsforslag

- der findes ikke passende tilgængelige 
alternative stoffer, som dokumenteret ved 
en analyse af alternativer.

- der findes ikke passende økonomisk og 
teknisk bæredygtige tilgængelige 
alternative stoffer, som dokumenteret ved 
en analyse af alternativer.

Or. fr

Begrundelse

For de "passende tilgængelige alternativer" er det vigtigt at præcisere, at de skal være 
økonomisk og teknisk bæredygtige, således som tilfældet er i REACH-lovgivningen.   

Ændringsforslag 73
Dorette Corbey

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- undtagelserne bør være tidsbegrænsede 
og omfatte et krav til virksomheden om at 
forelægge en substitutionsplan.

Or. en
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Ændringsforslag 74
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 6

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Kommissionen giver VKF bemyndigelse 
til at foretage en fornyet evaluering af disse 
stoffer, så snart der opstår tvivl om 
sikkerheden og senest hvert 5. år, efter at 
de er optaget i bilag III-VI.

Kommissionen giver VKF bemyndigelse 
til at foretage en fornyet evaluering af et 
eller flere af disse stoffer,

- såfremt den i henhold til artikel 60 og 61 
i forordning (EF) nr. 1907/2006 stiller 
betingelser, afviser eller tilbagekalder en 
godkendelse af stoffet eller stofferne efter 
at have taget hensyn til den samlede 
eksponering fra andre kilder
- så snart der opstår tvivl om sikkerheden 
og senest hvert 5. år, efter at de er optaget i 
bilag III-VI.

Or. fr

Begrundelse

For de "passende tilgængelige alternativer" er det vigtigt at præcisere, at de skal være 
økonomisk og teknisk bæredygtige, således som tilfældet er i REACH-lovgivningen.   

Ændringsforslag 75
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når der forligger fællesskabskriterier, 
eller kriterier fastlagt ved internationale 
aftaler, for identifikation af stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, eller 
senest fem år efter ikrafttrædelsen af 
denne forordning, tager Kommissionen 
forordningen op til fornyet overvejelse for 
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så vidt angår stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber.

Or. en

Ændringsforslag 76
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Nanomaterialer

1. Der kan kun anvendes et 
nanomateriale i et specifikt kosmetisk 
middel, hvis VKF har evalueret materialet 
og fundet det sikkert til brug i det 
pågældende kosmetiske middel. 
Kommissionen vedtager de nødvendige 
foranstaltninger med henblik herpå efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27, stk. 3.
2. Hvis en fabrikant har bragt et 
kosmetisk middel indeholdende 
nanomaterialer i omsætning på EU-
markedet inden den i artikel 34, stk. 1, 
nævnte dato, skal fabrikanten straks 
meddele Kommissionen, hvilke 
nanomaterialer der er anvendt i det 
pågældende kosmetiske middel. Senest 
seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttrædelse forelægger fabrikanten 
VKF sikkerhedsdataene for disse 
materialer, således at materialerne kan 
underkastes en evaluering. Forelægger 
fabrikanten ingen sikkerhedsdata inden 
for denne frist, fjernes produkterne fra 
markedet. VKF skal have to år, at regne 
fra denne forordnings ikrafttrædelse, til at 
vurdere sikkerheden ved de kosmetiske 
midler indeholdende nanomaterialer, som 
allerede er bragt i omsætning på EU-
markedet, og opstille en positivliste i bilag 
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VIa.
Såfremt VKF ikke inden udløbet af den 
toårige frist vurderer sikkerheden ved de 
kosmetiske midler indeholdende 
nanomaterialer, der er bragt i omsætning 
inden denne forordnings ikrafttrædelse, 
fjernes disse kosmetiske midler fra 
markedet.
3. I særligt hastende tilfælde, eller hvis 
VKF giver udtryk for betænkeligheder 
med hensyn til sikkerheden ved et 
specifikt nanomateriale, kan 
Kommissionen anvende hasteproceduren i 
artikel 27, stk. 4.
Kommissionen bemyndiger VKF til at 
foretage en fornyet evaluering af 
nanomaterialer, der optræder på 
positivlisten i bilag VIa, så snart der 
opstår tvivl om deres sikkerhed og senest 
fem år efter deres optagelse i dette bilag.

Or. en

Begrundelse

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
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Ændringsforslag 77
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 12a
Nanomaterialer

1. Der kan kun anvendes et 
nanomateriale i et kosmetisk middel, hvis 
VKF har evalueret materialet og fundet 
det sikkert til brug i det pågældende 
kosmetiske middel.  Kommissionen 
vedtager de nødvendige foranstaltninger 
med henblik herpå efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27, stk. 3.
2. Hvis en fabrikant har bragt et 
kosmetisk middel indeholdende et eller 
flere nanomaterialer i omsætning på EU-
markedet inden den i artikel 34, stk. 1, 
nævnte dato, skal fabrikanten inden for 
en frist på to måneder meddele, hvilke 
nanomaterialer der er anvendt i de 
kosmetiske midler.
Senest den... * forelægger fabrikanten 
VKF sikkerhedsdataene for 
nanomaterialerne, således at VKF kan 
underkaste dem en evaluering. 
Forelægger fabrikanten ikke disse data 
inden for den i ovenstående stykke 
fastsatte frist, fjernes de kosmetiske 
midler, som indeholder nanomaterialet 
eller -materialerne, fra markedet.
Senest den ...** underkaster VKF de af 
fabrikanten meddelte nanomaterialer en 
evaluering og opfører dem i de relevante 
bilag afhængig af 
evalueringsresultaterne.
3. I særligt hastende tilfælde, eller hvis 
VKF giver udtryk for nye betænkeligheder 
med hensyn til sikkerheden ved et 
nanomateriale, kan Kommissionen 
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anvende hasteproceduren i artikel 27, stk. 
4.
4. Kommissionen bemyndiger VKF til at 
foretage en fornyet evaluering af disse 
materialer, så snart der opstår tvivl om 
deres sikkerhed og senest fem år efter 
deres optagelse i bilagene.
Seks måneder efter denne forordnings 
ikrafttræden.
To år efter denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom nanoteknologierne er underkastet specifikke bestemmelser i forbindelse med 
revideringen af lovgivningen for kosmetiske midler, er det kohærent og nødvendigt at lade 
VKF evaluere de benyttede nanoteknologier.  Det samme gælder de nanoteknologier, der er 
anvendt i kosmetiske midler, som er bragt i omsætning inden datoen for denne forordnings 
ikrafttræden. Eftersom disse produkter kan forblive på markedet i en overgangsperiode på to 
år, er det nødvendigt, at fabrikanterne inden for en bestemt tidsfrist meddeler, hvilke 
nanoteknologier der er anvendt i de produkter, som de har bragt i omsætning, således at VKF 
på grundlag af de af fabrikanten fremlagte oplysninger kan iværksætte evalueringen af deres 
sikkerhed.

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

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 12a
Nanomaterialer

Kommissionen tager mindst hvert femte 
år de i denne forordning fastsatte 
bestemmelser om nanomaterialer op til 
behandling i lyset af de videnskabelige 
fremskridt og stiller eventuelt forslag om 
hensigtsmæssige tilpasninger af 
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bestemmelserne.
Kommissionen forelægger Rådet og 
Parlamentet en årlig informationsrapport 
om udviklingen i anvendelsen af 
nanomaterialer i kosmetiske midler inden 
for EU.  I denne rapport anføres især, 
hvilke anvendelsesformer der er blevet 
meddelt samt antallet af meddelelser, de 
fremskridt, der er gjort i forbindelse med 
udviklingen af metoder til beskrivelse, 
vejledninger i sikkerhedsvurdering samt 
oplysningsinitiativer over for 
befolkningen og programmer for 
internationalt samarbejde.

Or. fr

Begrundelse

(*) For nanomaterialer, som er et område i konstant udvikling for så vidt angår forståelsen af 
deres egenskaber, tilgængelighed og anvendelse i kosmetiske midler, er det vigtigt at fastsætte 
relevante bestemmelser for at kunne føre tilsyn med, at anvendelsen af disse nanomaterialer i 
kosmetiske midler reguleres på en hensigtsmæssig måde for at garantere produktsikkerheden 
for de kosmetiske midler, der bringes i omsætning. 

(**)Det er ligeledes vigtigt at sikre en god gennemskuelighed i de fremskridt, der gøres i 
forbindelse med anvendelsen af nanomaterialer.

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

Forslag til forordning
Artikel 12 b (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 12b
Nanomaterialer

Efter den ...* kan et eksisterende 
kosmetisk middel, der indeholder 
nanomaterialer, fortsat bringes i 
omsætning på betingelse af, at
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a) 
- den ansvarlige inden for en frist på tre 

måneder informerer Kommissionen om 
produktets kategori og de specifikke 
egenskaber ved de deri anvendte 
nanomaterialer
- VKF ved en evaluering ikke 

konkluderer, at anvendelsen af 
nanomaterialer i denne produktkategori 
ikke er sikker.
Mindst 6 måneder før omsætningen af
- enhver kategori af kosmetiske midler 

indeholdende nye nanomaterialer, eller
- en kategori af kosmetiske midler 

indeholdende eksisterende 
nanomaterialer, som ikke tidligere er 
blevet anvendt i den produktkategori, der 
skal bringes i omsætning,
meddeler den ansvarlige Kommissionen 
de i artikel 10 omtalte informationer og 
fremsender sammen med meddelelsen en 
evaluering af de risici, som er forbundet 
med nanomaterialets specifikke 
egenskaber og af brugen af det 
kosmetiske middel.  Produktet kan bringes 
i omsætning, såfremt en evaluering 
foretaget af VKF ikke konkluderer, at 
anvendelsen af nanomaterialer i denne 
produktkategori ikke er sikker.
*EUT: Datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. fr

Begrundelse

Nanomaterialerne er under stor teknologisk udvikling, og det er vigtigt at fastlægge specifikke 
garantier for, at deres anvendelse i kosmetiske midler er uskadelig og uden risiko for 
forbrugerne. 
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Ændringsforslag 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Nanomaterialer

Kommissionen bemyndiger hvert år VKF 
til at offentliggøre en rapport om de 
nanomaterialer, der anvendes i 
kosmetiske midler.
Denne rapport skal tage hensyn til 
følgende:
- underretninger modtaget i årets løb i 
overensstemmelse med artikel 10 i denne 
forordning
- en omfattende gennemgang af nyligt 
forelagte eller offentliggjorte 
videnskabelige sikkerhedsdata
- eventuelle udtalelser om nanomaterialer 
fra de videnskabelige komitéer.
Efter en vurdering af oplysningerne fra 
VKF kan Kommissionen om nødvendigt 
foreslå foranstaltninger til styrkelse af 
sikkerheden for forbrugerne.

Or. en

Begrundelse

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.
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Ændringsforslag 81
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Artikel 12 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 12a
Stoffer med udtalte hudsensibiliserende 

egenskaber
1. Senest to år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
et forslag om forbud mod anvendelse i 
kosmetiske midler af stoffer, der af FVK 
er kategoriseret som yderst 
hudsensibiliserende. 
Herefter forelægger Kommissionen senest 
seks måneder efter offentliggørelsen af en 
udtalelse fra FVK, der kategoriserer et 
stof som yderst hudsensibiliserende, et 
forslag om forbud mod dets anvendelse i 
kosmetiske midler.
2. Senest fem år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse forelægger Kommissionen 
et forslag om forbud mod anvendelse i 
kosmetiske midler af stoffer, der af FVK 
er kategoriseret som stærkt 
hudsensibiliserende. 
Herefter forelægger Kommissionen senest 
seks måneder efter offentliggørelsen af en 
udtalelse fra FVK, der kategoriserer et 
stof som stærkt hudsensibiliserende, et 
forslag om forbud mod dets anvendelse i 
kosmetiske midler.
3. I stedet for et forbud kan 
Kommissionen foreslå en restriktion for 
de i stk.1 og 2 nævnte stoffer, hvis 
følgende to betingelser begge er opfyldt:
i. FVK har evalueret stofferne og fundet 
dem sikre, navnlig med henblik på 
eksponering 
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ii. det er ved en analyse af alternative
stoffer dokumenteret, at der ikke findes 
stoffer, der egner sig som alternativer.
Kommissionen giver VKF bemyndigelse 
til at foretage en fornyet evaluering af 
disse stoffer, så snart der opstår tvivl om 
sikkerheden og senest hvert 5. år, efter at 
de er optaget i bilag III-VI.
4. Med henblik på opfyldelse af 
bestemmelserne i stk. 1, 2 og 3 i denne 
artikel følger Kommissionen proceduren i 
artikel 26.
5. Senest syv år efter denne forordnings 
ikrafttrædelse foretager Kommissionen en 
evaluering af virkningerne af de i denne 
artikel omhandlede foranstaltninger og 
forelægger om nødvendigt en plan til 
sikring af, at risikoen for forbrugerne fra 
stoffer med udtalte sensibiliserende 
egenskaber underkastes fyldestgørende 
kontrol.

Or. en

Begrundelse

Kontaktallergi og allergisk kontakteksem forårsaget af hårfarvemidler er et alvorligt 
sundhedsproblem for forbrugerne og samfundet. Hårfarvemidler kan give allergiske 
reaktioner, hvoraf nogle har været meget alvorlige og medført sygeorlov, 
hospitalsindlæggelse og endog dødsfald. Desuden kan frisørers arbejdsmiljø være stærkt 
påvirket af kontakt med disse kemikalier og medføre invaliditet og førtidspensionering. 
Forekomsten af allergiske reaktioner er forholdsvis høj, og det rapporteres, at 5,3 % af 
forbrugerne har haft hudreaktioner som følge af hårfarvning. 

Ændringsforslag 82
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) oprindelsesland, hvis det kosmetiske 
middel er fremstillet uden for 
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Fællesskabet

Or. pt

Ændringsforslag 83
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 –  litra c – afsnit 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Angivelse af mindsteholdbarhedsdato er 
ikke obligatorisk for kosmetiske midler 
med en mindste holdbarhed på over 30 
måneder. For sådanne midler anvendes 
en angivelse af, hvor lang tid efter åbning 
det kosmetiske middel er sikkert. Denne 
oplysning angives med det i denne 
forordnings bilag VII, punkt 2 anførte 
symbol efterfulgt af tidsrummet (måneder, 
år)

udgår

Or. pt

Ændringsforslag 84
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra g – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

g) en liste over bestanddele. Det er 
tilstrækkeligt, at angivelserne kun anføres 
på omslagskartonen. Listen indledes med 
udtrykket: "bestanddele".

g)  en liste over bestanddele baseret på 
INCI (International Nomenclature of 
Cosmetic Ingredients). Det er 
tilstrækkeligt, at angivelserne kun anføres 
på omslagskartonen. Listen indledes med 
udtrykket: "bestanddele".

Or. pt
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Ændringsforslag 85
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra g – underafsnit 3 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Enhver bestanddel indeholdt i form af et 
nanomateriale angives klart i listen over 
bestanddele.  Bestanddelens navn 
påhæftes præfikset “nano-“.

Or. fr

Begrundelse

Eftersom nanoteknologierne er underkastet specifikke bestemmelser i forbindelse med 
revideringen af lovgivningen for kosmetiske midler, er det kohærent og nødvendigt, at de 
nanoteknologiske bestanddele fremgår af listen over de i det pågældende kosmetiske produkt 
anvendte bestanddele.  Det er det mindste krav, der kan stilles til gennemskuelighed og 
information af hensyn til alle markedsaktørerne (forbrugere, tilsynsmyndigheder etc.).

Ændringsforslag 86
Åsa Westlund

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra g – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Enhver bestanddel indeholdt i form af et 
nanomateriale angives klart i listen over 
bestanddele. Bestanddelens navn 
påhæftes præfikset “nano-“.

Or. en

Begrundelse

For at gøre det muligt at identificere kosmetiske midler, der indeholder nanomaterialer, 
angives nanomaterialer anvendt i kosmetiske midler i den liste over bestanddele, som 
midlerne er forsynet med.  
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Ændringsforslag 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra g – afsnit 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der henvises til nanomaterialer gennem 
anvendelse af præfikset “nano-“.

Or. en

Begrundelse

Når der er anvendt nanomaterialer, bør dette klart fremgå af listen over bestanddele. Dette er 
i tråd med punkt 20 i Europa-Parlamentets beslutning af 28. september 2006 om 
nanovidenskab og nanoteknologi, hvori det henstilledes, at ”der i konsumvarers 
ingrediensliste angives tilsætning af konstrueret nanopartikel-materiale”. Dette er så meget 
mere relevant, eftersom der er risiko for, at eksisterende, men ikke-testede nanomaterialer 
forbliver i kosmetiske midler i nogle år.

Ændringsforslag 88
Duarte Freitas

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1 – litra g – afsnit 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre farvestoffer end dem, der er bestemt 
til at farve hår, kan nævnes i vilkårlig 
rækkefølge efter de øvrige 
kosmetiske bestanddele. For 
sminkeprodukter, der markedsføres i en 
række farvenuancer, kan alle andre 
farvestoffer end dem, der er bestemt til at 
farve hår, der er anvendt i rækken, anføres, 
når blot ordene "kan indeholde" eller 
symbolet "+/-" tilføjes.

Andre farvestoffer end dem, der er bestemt 
til at farve hår, kan nævnes i vilkårlig 
rækkefølge efter de øvrige 
kosmetiske bestanddele. For 
sminkeprodukter, der markedsføres i en 
række farvenuancer, kan alle andre 
farvestoffer end dem, der er bestemt til at 
farve hår, der er anvendt i rækken, anføres, 
når blot ordene "kan indeholde" eller 
symbolet "+/-" tilføjes. CI (Colour Index)-
nomenklaturen anvendes.

Or. pt



PE412.251v01-00 44/67 AM\742694DA.doc

DA

Ændringsforslag 89
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 7

Kommissionens tekst Ændringsforslag

7. De angivelser, der er omhandlet i stk. 1, 
litra g), udtrykkes ved brug af den fælles 
betegnelse for bestanddelen, som er anført i 
glossaret, jf. artikel 28. I mangel af en 
fælles betegnelse for bestanddelen 
anvendes der et udtryk fra en almindelig 
anerkendt nomenklatur.

7. De angivelser, der er omhandlet i stk. 1, 
litra g), udtrykkes ved brug af den fælles 
betegnelse for bestanddelen, som er anført i 
glossaret, jf. artikel 28, i overensstemmelse 
med den internationale nomenklatur for 
kosmetiske bestanddele (INCI). I mangel 
af en fælles betegnelse for bestanddelen 
anvendes der et udtryk fra en almindelig 
anerkendt nomenklatur.

Or. fr

Begrundelse

Artikel 28 foreskriver, at Kommissionen udarbejder og opdaterer et glossar med fælles 
betegnelser for bestanddele, som skal tage hensyn til den internationale nomenklatur for 
kosmetiske bestanddele (INCI).

Ændringsforslag 90
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse symboler må ikke indeholde urigtige 
oplysninger og/eller på nogen måde, 
herunder i deres generelle 
fremstillingsform, vildlede eller kunne 
forventes at vildlede en 
gennemsnitsforbruger, selv om 
oplysningerne er faktuelt korrekte, med 
hensyn til et eller flere af følgende 
elementer, og under alle omstændigheder 
foranlediger eller kan forventes at 
foranledige ham til at træffe en 
transaktionsbeslutning, som han ellers 
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ikke ville have truffet:
a) det kosmetiske middels eksistens eller 
art
b) de væsentligste egenskaber ved det 
kosmetiske middel, såsom det omfang, i 
hvilket det står til rådighed, dets fordele, 
risici, udførelse, sammensætning, 
tilbehør, eftersalgsservice og 
klagebehandling, måden og tidspunktet 
for fremstilling eller ydelse, levering, dets 
hensigtsmæssighed, anvendelse, mængde, 
specifikationer, geografiske eller 
handelsmæssige oprindelse eller de 
resultater, som kan forventes opnået ved 
brugen, eller resultaterne af og de 
vigtigste karakteristika ved afprøvning 
eller kontrol af midlet.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er i fuld overensstemmelse med direktiv 2005/29/EF om virksomheders 
urimelige handelspraksis over for forbrugerne på det indre marked, nærmere bestemt med 
dets artikel 6 og betragtning 14, hvori det hedder, at det er ønskeligt, at begrebet vildledende 
handelspraksis omfatter de former for praksis, herunder vildledende reklame, hvor 
forbrugeren bedrages og dermed forhindres i at træffe et informeret og således effektivt valg.

Ændringsforslag 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

To år efter den ....* forelægger 
Kommissionen Europa-Parlamentet og 
Rådet en rapport om 
produktanprisningerne anvendt i 
kosmetiske midler, og om, hvordan disse 
er blevet bevist i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 2, litra d). Kommissionen 
undersøger især henvisningerne til 
kosmetiske midlers naturlige eller 
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økologiske egenskaber, de anvendte 
kvalitetsangivelser og disses begrundelse. 
* Denne forordnings ikrafttrædelsesdato.

Or. fr

Begrundelse

Fremkomsten inden for de seneste år af mange forskellige betegnelser for økologiske eller 
naturlige egenskaber, som fra den ene medlemsstat til den anden er forbundet med forskellige 
kvalitetsangivelser, kan vildlede forbrugerne og lægge hindringer i vejen for den frie 
bevægelighed af kosmetiske midler. Det er derfor afgørende, at Kommissionen først 
behandler disse påstande.

Ændringsforslag 92
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Ved hjælp af dette tilsyn med markedet 
skal medlemsstaterne ligeledes 
identificere produkter, som er forfalskede 
og derfor ikke opfylder kravene i artikel 
21.

Or. fr

Ændringsforslag 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 1 og 2

Kommissionens tekst Ændringsforslag

1. I de tilfælde, hvor artikel 21 ikke finder 
anvendelse, og en kompetent myndighed 
konstaterer, at et kosmetisk middel, som er 
bragt i omsætning, kan udgøre en alvorlig 
risiko for menneskers sundhed, træffer 

1. I de tilfælde, hvor artikel 21 ikke finder 
anvendelse, og en kompetent myndighed 
konstaterer, at et kosmetisk middel, som er 
bragt i omsætning, kan udgøre en alvorlig 
risiko for menneskers sundhed, træffer 
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myndigheden alle passende foreløbige 
foranstaltninger for at sikre, at det 
pågældende middel tilbagetrækkes, 
tilbagekaldes, eller at dets tilgængelighed 
på anden måde begrænses.

myndigheden alle passende foreløbige 
foranstaltninger for at sikre, at det 
pågældende middel tilbagetrækkes, 
tilbagekaldes, eller at dets tilgængelighed 
på anden måde begrænses.

Ved anvendelsen af artikel 21, og når den 
ansvarlige er uenig i den kompetente 
myndigheds fortolkning for så vidt angår 
overholdelsen af de foreslåede 
afhjælpende foranstaltninger, konstaterer 
den kompetente myndighed og den 
ansvarlige, med forbehold for 
bestemmelserne i artikel 21, at der er 
opstået uenighed. 

2. Den kompetente myndighed underretter 
omgående Kommissionen og de 
kompetente myndigheder i de øvrige 
medlemsstater om de foranstaltninger, der 
er truffet, og om eventuelle baggrundsdata.

2. Den kompetente myndighed underretter 
omgående Kommissionen og de 
kompetente myndigheder i de øvrige 
medlemsstater om de foranstaltninger, der 
er truffet, og om eventuelle baggrundsdata 
for så vidt angår de i stk. 1, første afsnit, 
omhandlede tilfælde eller de nærmere 
omstændigheder ved uenigheden for så 
vidt angår de i stk. 1, andet afsnit, 
omhandlede tilfælde.

I forbindelse med første afsnit anvendes 
det informationsudvekslingssystem, som er 
omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 
2001/95/EF.

I forbindelse med første afsnit anvendes 
det informationsudvekslingssystem, som er 
omhandlet i artikel 12, stk. 1, i direktiv 
2001/95/EF.

Artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i direktiv 
2001/95/EF finder anvendelse.

Artikel 12, stk. 2, 3 og 4, i direktiv 
2001/95/EF finder anvendelse.

Or. fr

Begrundelse

Det bør forudses, at der kan opstå uenighed mellem den ansvarlige og en kompetent 
myndighed for så vidt angår fortolkningen af forordningen. Der bør fastsættes en procedure 
for at sikre en harmoniseret anvendelse af forordningen, hvis der skulle opstå uenighed.
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Ændringsforslag 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 22a
Klager

1. Den ansvarlige for omsætningen af 
produktet kan indgive klage over 
foranstaltninger, som en kompetent 
myndighed foreslår eller pålægger i 
henhold til artikel 21 og 22.
2. En klage indgivet i henhold til stk. 1 
har opsættende virkning.
3. Klagen samt dennes begrundelse 
indgives skriftligt til Kommissionen senest 
to uger efter, at den kompetente 
myndighed har meddelt den pågældende 
ansvarlige de foreslåede eller pålagte 
foranstaltninger.  
4.  Inden for en frist på tre måneder afgør 
Kommissionen, om de i stk. 1 omhandlede 
foranstaltninger er berettigede eller ej.  
Med henblik herpå hører den i videst 
muligt omfang de berørte parter, 
medlemsstaterne og VKF. Den meddeler 
resultatet af sine undersøgelser til den 
kompetente myndighed og den ansvarlige.
5. Beslutter Kommissionen, at de 
foreslåede eller pålagte foranstaltninger 
ikke er berettigede, ophæver den 
pågældende kompetente myndighed 
foranstaltningerne.

Or. fr

Begrundelse

Det bør forudses, at der kan opstå uenighed mellem den ansvarlige og en kompetent 
myndighed for så vidt angår fortolkningen af forordningen. Der bør fastsættes en procedure i 
lighed med den i REACH-lovgivningen fastsatte for at sikre en harmoniseret anvendelse af 
forordningen, hvis der skulle opstå uenighed.
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Ændringer 95
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens tekst Ændringer

1. Såfremt anvendelsen af stoffer i 
kosmetiske midler udgør en eventuel risiko 
for menneskers sundhed og nødvendiggør 
en indsats i hele Fællesskabet, kan 
Kommissionen efter høring af VKF ændre 
bilag II-VI i overensstemmelse hermed.

1. Såfremt anvendelsen af stoffer i 
kosmetiske midler udgør en eventuel risiko 
for miljøet, som omhandlet i REACH-
forordningen, og nødvendiggør en indsats 
i hele Fællesskabet, kan Kommissionen 
efter høring af Den Videnskabelige Komité 
for Sundheds- og Miljørisici (SCHER) 
ændre bilag II-VIa i overensstemmelse 
hermed.

Or. pl

Begrundelse

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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Ændringsforslag 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Såfremt det ved en vurdering foretaget i 
henhold til REACH-forordningen 
konstateres, at anvendelsen af stoffer i 
kosmetiske midler udgør en uacceptabel 
risiko for miljøet, som nødvendiggør en 
indsats i hele Fællesskabet, kan 
Kommissionen efter høring af Den 
Videnskabelige Komité for Sundheds- og 
Miljørisici (SCHER) ændre bilag II-VI i 
overensstemmelse hermed.

Or. en

Begrundelse

De stoffer, der anvendes i kosmetiske midler og hygiejneprodukter, kan udgøre risici for 
miljøet. Den indvirkning, som kosmetiske midler og bestanddelene heri har på miljøet, 
vurderes af Det Europæiske Kemikalieagentur og er omfattet af bestemmelserne i REACH-
forordningen. For så vidt angår usædvanlige tilfælde, hvor risiciene for miljøet ikke allerede 
har været genstand for en behørig vurdering i henhold til gældende EU-lovgivning, bør der 
forefindes en mekanisme for en SCHER-risikovurdering og for en passende risikostyring fra 
Kommissionens side i henhold til bilag II-VI i forordningen om kosmetiske midler.  

Ændringsforslag 97
Anne Ferreira

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

1 a) Kommissionen udarbejder bilag VI a 
senest 24 måneder efter denne 
forordnings ikrafttræden på grundlag af 
risikovurderinger udført af VKF.

Or. fr
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Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere, på hvilket grundlag, efter hvilken procedure og inden for 
hvilken frist det nye bilag VI a for godkendte nanoteknologier skal udarbejdes. Dette bilag 
kan ændres i henhold til bestemmelserne i de relevante stykker i artikel 26.

Ændringer 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringer

1 a) Såfremt anvendelsen af stoffer i 
kosmetiske midler udgør en eventuel 
risiko for miljøet, som omhandlet i 
REACH-forordningen, og nødvendiggør 
en indsats i hele Fællesskabet, kan 
Kommissionen efter høring af Den 
Videnskabelige Komité for Sundheds- og 
Miljørisici (SCHER) ændre bilag II-VIa i 
overensstemmelse hermed.

Or. pl

Begrundelse

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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Ændringsforslag 99
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 26 a (ny)

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Artikel 26a
Vurdering af færdige kosmetiske midlers 

sikkerhed
I forbindelse med tilsynet med den sikre 
anvendelse af stofferne i de kosmetiske 
midler, der bringes i omsætning, tager 
Kommissionen i samråd med det 
Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) 
om nødvendigt hensyn til behovet for at 
tilpasse forordning (EF) nr. 1907/2006 og 
forelægger i givet fald forslag til 
nødvendige ændringer. 

Or. fr

Begrundelse

Samtlige relevante disponible data bør inddrages på hensigtsmæssig måde i evalueringen af 
sikkerheden af et færdigt kosmetisk middel. Der er grund til at tro, at et væsentligt bidrag til 
disse data vil komme fra de kemiske sikkerhedsrapporter, hvis udarbejdelse der stilles krav 
om i forordning (EF) nr. 1907/2006.

Ændringsforslag 100
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 28

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Kommissionen udarbejder og opdaterer et 
glossar med fælles betegnelser for 
bestanddele. Glossaret er ikke en liste over 
stoffer, som er godkendt til brug i 
kosmetiske midler.

Kommissionen udarbejder og opdaterer et 
glossar med fælles betegnelser for 
bestanddele i overensstemmelse med den 
internationale nomenklatur for 
kosmetiske bestanddele (INCI) og 
databasen udarbejdet af Chemical 
Abstract Service (CAS).  Glossaret er ikke 
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en liste over stoffer, som er godkendt til 
brug i kosmetiske midler.

Den fælles betegnelse for en given 
bestanddel anvendes til mærkning af 
kosmetiske midler, der er bringes i 
omsætning, senest tolv måneder efter 
offentliggørelse af glossaret i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Den fælles betegnelse for en given 
bestanddel anvendes til mærkning af 
kosmetiske midler, der er bringes i 
omsætning, senest to år efter 
offentliggørelse af glossaret i Den 
Europæiske Unions Tidende.

Or. fr

Begrundelse

Anvendelsen af betegnelserne i den internationale nomenklatur for kosmetiske bestanddele 
(INCI) ved opstillingen af glossaret over fællesbetegnelser for bestanddele ligger i 
forlængelse af Kommissionens afgørelse 96/335/EF.

Denne nye tilpasning af etikettering og emballage som følge af ændrede betegnelser for 
bestanddelene kræver noget mere end 12 måneder, og en frist på to år forekommer mere 
realistisk.

Ændringsforslag 101
Dominique Vlasto

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 1

Kommissionens tekst Ændringsforslag

1. Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at en harmoniseret 
standard ikke fuldt ud opfylder de krav, 
som er fastsat i de relevante bestemmelser i 
denne forordning, forelægger 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat sagen for det udvalg, der er 
nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, 
med angivelse af argumenterne herfor. 
Udvalget afgiver straks udtalelse.

1. Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at en harmoniseret 
standard ikke fuldt ud opfylder de krav, 
som er fastsat i de relevante bestemmelser i 
denne forordning, eller at der bør tages 
hensyn til en innovation, som gør det 
muligt bedre at opfylde de krav, som 
fremgår af de tilsvarende bestemmelser i
denne forordning, og at nå det højest 
mulige beskyttelsesniveau for den 
menneskelige sundhed, forelægger 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat sagen for det udvalg, der er 
nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, 
med angivelse af argumenterne herfor. 
Udvalget afgiver straks udtalelse.
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Or. fr

Begrundelse

Mål nr. 3 i begrundelsen for omarbejdningen fastsætter, at kosmetiske midler, som bringes i 
omsætning i EU, skal være sikre set i lyset af innovationen inden for denne sektor. Det 
forekommer rimeligt at give en medlemsstat eller Kommissionen mulighed for at anmode det i 
i artikel 5 i direktiv 98/34/EF nedsatte udvalg om at tage en harmoniseret standard op til 
nyvurdering, hvis den mener, at en innovation gør det muligt mere effektivt at opfylde de 
tilsvarende bestemmelser i denne forordning, navnlig for så vidt angår beskyttelse af den 
menneskelige sundhed.

Ændringsforslag 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 26, stk. 2, finder ikke 
anvendelse på kosmetiske midler 
indeholdende nanomaterialer, der endnu 
ikke er omfattet af bilag VIa, hvis de er 
blevet bragt i omsætning inden datoen i 
denne artikels stk. 1. Disse produkter kan 
forblive på markedet i to år efter datoen i 
stk. 2. Efter denne dato finder artikel 11, 
litra h), og artikel 26, stk. 2, anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Ændring af ordførerens ændringsforslag 28 for at lukke et vigtigt smuthul. 

Blandt de vigtige nanomaterialer, der anvendes i øjeblikket, kan f.eks. nævnes UV-filtre 
såsom titaniumdioxid. Titaniumdioxid er allerede opført i bilag VI, selv om dets nanoform 
aldrig har været underkastet nogen nanospecifik vurdering. I sig selv er opførelse i bilag III-
VI ikke nogen garanti for sikkerheden ved sådanne bestanddele, når de anvendes i nanoform, 
og en sådan opførelse bør derfor ikke medføre tilladelse til sådanne anvendelser.  Uanset 
deres funktion bør alle nanomaterialer, som er fundet sikre til brug, opføres i bilag VIa.
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Ændringer 103
Urszula Krupa

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringer

2 a) For så vidt angår 
sikkerhedsvurderingen (artikel7) og 
dossieret med produktinformationer 
(artikel 8) for produkter, der er bragt i 
omsætning før (dato indsættes: senest 20 
dage efter offentliggørelsen af denne 
forordning i Den Europæiske Unions 
Tidende), forbliver de nugældende 
bestemmelser i anvendelse indtil (dato 
indsættes: 60 måneder efter 
offentliggørelsen af denne forordning i 
Den Europæiske Unions Tidende).

Or. pl

Begrundelse

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.

Ændringer 104
Małgorzata Handzlik

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens tekst Ændringer

2 a) For så vidt angår 
sikkerhedsvurderingen (artikel7) og 
dossieret med produktinformationer 
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(artikel 8) for produkter, der er bragt i 
omsætning før (dato indsættes: senest 20 
dage efter offentliggørelsen af denne 
forordning i Den Europæiske Unions 
Tidende), forbliver de nugældende 
bestemmelser i anvendelse indtil (dato 
indsættes: 60 måneder efter 
offentliggørelsen af denne forordning i 
Den Europæiske Unions Tidende).

Or. pl

Begrundelse

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. Jednakże dla wielu producentów nowe wymagania stanowić będą 
duże wyzwanie i znaczne koszty. Koszty te zostaną poniesione zwłaszcza przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Tym samym w projekcie rozporządzenia należy przewidzieć środki, które 
ułatwią MŚP dostosowanie się do nowych wymagań.

Ændringsforslag 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelse af midlets kvalitative og 
kvantitative formel, herunder stoffernes 
kemiske identitet (inkl. kemiske navn, 
INCI-betegnelse, CAS-, EINECS- og 
ELINCS-numre) og deres tilsigtede 
anvendelse. For så vidt angår eteriske olier, 
parfumerende forbindelser og parfumer 
begrænses disse oplysninger til 
forbindelsens navn og kodenummer samt 
leverandørens identitet.

Midlets kvalitative og kvantitative formel, 
herunder stoffernes kemiske identitet (inkl. 
kemiske navn, INCI-betegnelse, CAS-, 
EINECS- og ELINCS-numre) og deres 
tilsigtede anvendelse. For så vidt angår 
eteriske olier, parfumerende forbindelser 
og parfumer begrænses disse oplysninger 
til forbindelsens navn og kodenummer 
samt leverandørens identitet.

Or. en
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Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er de faktiske oplysninger, ikke en “beskrivelse” af 
dem. 

Ændringsforslag 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 2 – afsnit 1 og 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelse af stoffernes, råmaterialets og 
det kosmetiske middels fysiske og kemiske 
egenskaber.

Stoffernes, råmaterialets og det kosmetiske 
middels fysiske og kemiske egenskaber.

Beskrivelse af det kosmetiske middels 
stabilitet under rimeligt forudseelige 
oplagringsforhold.

Det kosmetiske middels stabilitet under 
rimeligt forudseelige oplagringsforhold.

Or. en

Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er de faktiske oplysninger, ikke en “beskrivelse” af 
dem. 

Ændringsforslag 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelse af råmaterialets og det 
kosmetiske middels mikrobiologiske 
specifikationer. Opmærksomheden rettes 
særlig mod kosmetiske midler, som 
anvendes omkring øjnene, på slimhinder i 
almindelighed og på beskadiget hud samt i 
forbindelse med børn under 3 år, ældre og 

Råmaterialets og det kosmetiske middels 
mikrobiologiske specifikationer. 
Opmærksomheden rettes særlig mod 
kosmetiske midler, som anvendes omkring 
øjnene, på slimhinder i almindelighed og 
på beskadiget hud samt i forbindelse med 
børn under 3 år, ældre og personer med 
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personer med nedsat immunrespons. nedsat immunrespons.

Or. en

Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er de faktiske oplysninger, ikke en “beskrivelse” af 
dem.

Ændringsforslag 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelse af stoffernes og råmaterialets 
renhed.

Stoffernes og råmaterialets renhed.

Or. en

Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er de faktiske oplysninger, ikke en “beskrivelse” af 
dem.

Ændringsforslag 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelse af emballeringsmaterialets 
relevante egenskaber, navnlig renhed og 
stabilitet.

Emballeringsmaterialets relevante 
egenskaber, navnlig renhed og stabilitet.

Or. en
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Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er de faktiske oplysninger, ikke en “beskrivelse” af 
dem.

Ændringsforslag 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelse af den normale og rimeligt 
forudseelige brug af midlet. Begrundelsen 
skal navnlig have belæg i advarsler og 
andre forklaringer på midlets mærkning.

Den normale og rimeligt forudseelige brug 
af midlet. Begrundelsen skal navnlig have 
belæg i advarsler og andre forklaringer på 
midlets mærkning.

Or. en

Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er de faktiske oplysninger, ikke en “beskrivelse” af 
dem. 

Ændringsforslag 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelse af eksponeringen for det 
kosmetiske middel under hensyntagen til 
resultaterne under punkt 5 set i forhold til:

Data vedrørende og vurdering af 
eksponeringen for det kosmetiske middel 
under hensyntagen til resultaterne under 
punkt 5 set i forhold til:

Or. en
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Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er dataene og en vurdering af oplysningerne, ikke 
en “beskrivelse” af dem.

Ændringsforslag 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelse af eksponeringen for de 
stoffer, der er indeholdt i det kosmetiske 
middel, for så vidt angår de relevante 
toksikologiske endpoints, under 
hensyntagen til informationerne i punkt 6.

Data vedrørende og vurdering af 
eksponeringen for de stoffer, der er 
indeholdt i det kosmetiske middel, for så 
vidt angår de relevante toksikologiske 
endpoints, under hensyntagen til 
informationerne i punkt 6.

Or. en

Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er dataene og en vurdering af oplysningerne, ikke 
en “beskrivelse” af dem.

Ændringsforslag 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 14, beskrivelse af 
profilerne for alle relevante toksikologiske 
endpoints. Der fokuseres navnlig på 
evaluering af lokal toksicitet (hud- og 
øjenirritation), hudoverfølsomhed og i 
tilfælde af UV-absorption fotoinduceret 
toksicitet.

Med forbehold af artikel 14, en vurdering
af profilerne for alle relevante 
toksikologiske endpoints. Der fokuseres 
navnlig på evaluering af lokal toksicitet 
(hud- og øjenirritation), hudoverfølsomhed 
og i tilfælde af UV-absorption 
fotoinduceret toksicitet.
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Or. en

Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er en vurdering af oplysningerne, ikke en 
“beskrivelse” af dem.

Ændringsforslag 114
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af artikel 14, beskrivelse af 
profilerne for alle relevante toksikologiske 
endpoints. Der fokuseres navnlig på 
evaluering af lokal toksicitet (hud- og 
øjenirritation), hudoverfølsomhed og i 
tilfælde af UV-absorption fotoinduceret 
toksicitet.

Med forbehold af artikel 14, beskrivelse af 
profilerne for alle relevante toksikologiske 
endpoints identificeret som relevante i 
VKF’s retningslinjer for afprøvning af 
kosmetiske bestanddele og vurdering af 
deres sikkerhed, navnlig for det middel, 
hvori stoffet anvendes. Der fokuseres 
navnlig på evaluering af lokal toksicitet 
(hud- og øjenirritation), hudoverfølsomhed 
og i tilfælde af UV-absorption 
fotoinduceret toksicitet.

Or. en

Begrundelse

Fabrikanter, der foretager en vurdering af sikkerheden ved de stoffer, de anvender i 
kosmetiske midler, bør altid følge VKF's retningslinjer for afprøvning af kosmetiske 
bestanddele og den obligatoriske vurdering af deres sikkerhed.
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Ændringsforslag 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 8 – afsnit 3 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- stoffers interaktion. - stoffers interaktion (kumulative og 
synergistiske virkninger).

Or. en

Begrundelse

Kosmetik indeholder en lang række forskellige stoffer, og folk bruger en lang række 
forskellige kosmetiske midler. Den toksikologiske profil bør især tage hensyn til mulige 
kumulative og synergistiske virkninger.

Ændringsforslag 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Beskrivelse af uønskede virkninger og 
alvorlige uønskede virkninger af det 
kosmetiske middel eller, hvis det er 
relevant, andre kosmetiske midler. 
Beskrivelsen omfatter statistiske data.

Fuldstændige data vedrørende uønskede 
virkninger og alvorlige uønskede 
virkninger af det kosmetiske middel eller, 
hvis det er relevant, andre kosmetiske 
midler. Dette omfatter statistiske data.

Or. en

Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er fuldstændige data vedrørende disse virkninger, 
ikke en “beskrivelse” af dem.
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Ændringsforslag 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre relevante informationer, f.eks. 
beskrivelse af eksisterende undersøgelser 
af frivillige forsøgspersoner.

Andre relevante informationer, f.eks. 
eksisterende undersøgelser af frivillige 
forsøgspersoner.

Or. en

Begrundelse

Ordet “beskrivelse” er nyt og meget uklart. Det anvendes ikke i denne forbindelse i det 
nugældende direktiv.  Det, der er brug for, er oplysningerne som sådanne, ikke en 
“beskrivelse” af dem. 

Ændringsforslag 118
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Bilag I – del A – nr. 10

Kommissionens tekst Ændringsforslag

Andre relevante informationer, f.eks. 
beskrivelse af eksisterende undersøgelser 
af frivillige forsøgspersoner.

Andre relevante oplysninger, f.eks. 
beskrivelse af eksisterende undersøgelser 
af frivillige forsøgspersoner eller bevislige 
og velbegrundede resultater af 
risikovurderinger foretaget på andre 
relevante områder.

Or. fr

Begrundelse

Det bør være muligt at anvende eksisterende data fra risikovurderinger foretaget på andre 
områder, når dette er relevant for evalueringen af sikkerheden af et bestemt kosmetisk middel.
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Ændringsforslag 119
Lambert van Nistelrooij

Forslag til forordning
Bilag I – del A – punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Andre relevante informationer, f.eks. 
beskrivelse af eksisterende undersøgelser 
af frivillige forsøgspersoner.

Andre relevante informationer, f.eks. 
beskrivelse af eksisterende undersøgelser 
af frivillige forsøgspersoner eller de 
hensyn, der er taget til underbyggede og 
begrundede resultater af 
risikovurderinger foretaget på andre 
relevante områder.

Or. en

Begrundelse

Der bør være mulighed for at anvende foreliggende data fra risikovurderinger på andre 
områder, når dette er relevant for vurderingen af det pågældende kosmetiske middels 
sikkerhed.

Ændringsforslag 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Forslag til forordning
Bilag I – del B – punkt 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Eventuelle interaktioner mellem de stoffer, 
der er indeholdt i det kosmetiske middel, 
vurderes. Hvis der ikke forventes sådanne 
interaktioner, begrundes det behørigt.

Eventuelle interaktioner mellem de stoffer, 
der er indeholdt i det kosmetiske middel, 
vurderes.

Or. en

Begrundelse

Det er umuligt at undersøge og behørigt begrunde en ikke-eksisterende virkning!
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Ændringsforslag 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag III – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne liste over stoffer finder ikke 
anvendelse på stoffer i form af 
nanomaterialer.

Or. en

Begrundelse

Denne liste er etableret for stoffer i “normal” form. Den er ikke etableret for disse stoffers 
nanoform. Alle nanomaterialer, hvis anvendelsessikkerhed er bevist, bør opføres på listen i 
bilag VIa. Det bør derfor klart specificeres, at listen i bilag III ikke finder anvendelse på de 
heri opførte stoffer i form nanomaterialer.

Ændringsforslag 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag IV – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne liste over stoffer finder ikke 
anvendelse på stoffer i form af 
nanomaterialer.

Or. en

Begrundelse

Denne liste er etableret for stoffer i “normal” form. Den er ikke etableret for disse stoffers 
nanoform. Alle nanomaterialer, hvis anvendelsessikkerhed er bevist, bør opføres på listen i 
bilag VIa. Det bør derfor klart specificeres, at listen i bilag IV ikke finder anvendelse på de 
heri opførte stoffer i form nanomaterialer.
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Ændringsforslag 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag V – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne liste over stoffer finder ikke 
anvendelse på stoffer i form af 
nanomaterialer.

Or. en

Begrundelse

Denne liste er etableret for stoffer i “normal” form. Den er ikke etableret for disse stoffers 
nanoform. Alle nanomaterialer, hvis anvendelsessikkerhed er bevist, bør opføres på listen i 
bilag VIa. Det bør derfor klart specificeres, at listen i bilag V ikke finder anvendelse på de 
heri opførte stoffer i form nanomaterialer.

Ændringsforslag 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag VI – indledning (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne liste over stoffer finder ikke 
anvendelse på stoffer i form af 
nanomaterialer.

Or. en

Begrundelse

Denne liste er etableret for stoffer i “normal” form. Den er ikke etableret for disse stoffers 
nanoform. Alle nanomaterialer, hvis anvendelsessikkerhed er bevist, bør opføres på listen i 
bilag VIa. Det bør derfor klart specificeres, at listen i bilag VI ikke finder anvendelse på de 
heri opførte stoffer i form nanomaterialer.
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Ændringsforslag 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Forslag til forordning
Bilag VI a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIa

Liste over tilladte nanomaterialer

Or. en

Begrundelse

Ændring af ordførerens ændringsforslag 29 for at lukke et vigtigt smuthul. Blandt de vigtige 
nanomaterialer, der anvendes i øjeblikket, kan f.eks. nævnes UV-filtre såsom titaniumdioxid. 
Titaniumdioxid er allerede opført i bilag VI, selv om dets nanoform aldrig har været 
underkastet nogen nanospecifik vurdering. I sig selv er opførelse i bilag III-VI ikke nogen 
garanti for sikkerheden ved sådanne bestanddele, når de anvendes i nanoform, og en sådan 
opførelse bør derfor ikke medføre tilladelse til sådanne anvendelser.  Uanset deres funktion 
bør alle nanomaterialer, som er fundet sikre til brug, opføres i bilag VIa.
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