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Τροπολογία 30
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(12) Τα καλλυντικά προϊόντα θα πρέπει να 
είναι ασφαλή υπό κανονικές ή εύλογα 
αναμενόμενες συνθήκες χρήσης. 
Ειδικότερα, δεν θα πρέπει να 
δικαιολογείται η ύπαρξη κινδύνου για την 
ανθρώπινη υγεία βάσει της λογικής 
κινδύνου-οφέλους.

(12) Τα καλλυντικά προϊόντα πρέπει να 
είναι ασφαλή υπό κανονικές ή εύλογα 
αναμενόμενες συνθήκες χρήσης. 
Ειδικότερα, δεν πρέπει να δικαιολογείται η 
ύπαρξη μη αποδεκτού κινδύνου που 
πιθανότατα θα έχει δυσμενείς συνέπειες 
για την ανθρώπινη υγεία βάσει της λογικής 
κινδύνου-οφέλους.

Or. en

Αιτιολόγηση

‘Κίνδυνος μηδέν’ ή ‘ουδείς κίνδυνος’ δεν υπάρχει, άρα ένας ‘κίνδυνος’ έχει ανάγκη 
προσδιορισμού. Στο κείμενο του REACH χρησιμοποιείται η έννοια 'μη αποδεκτός κίνδυνος' 
(π.χ. βλέπε αιτιολογική σκέψη 73 και άρθρο 68 (1)). Για λόγους συνέπειας προς τον κανονισμό 
REACH πρέπει να επέλθει προσαρμογή.

Τροπολογία 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκεψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Οι μέθοδοι δοκιμών που 
διατίθενται επί του παρόντος δεν είναι 
αρκούντως κατάλληλες για την 
αποτίμηση των κινδύνων που σχετίζονται 
με τα νανοϋλικά. Πρέπει να αναπτυχθούν 
επειγόντως ειδικές για τις νανοδιαστάσεις 
μέθοδοι δοκιμών που δεν συνεπάγονται 
τη χρήση των ζώων. Για να 
προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και 
να αποτρέπονται οι δοκιμές σε ζώα, η 
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χρήση νανοϋλικών στα καλλυντικά πρέπει 
να απαγορεύεται έως ότου να εγκριθούν 
προς χρήση αρκούντως κατάλληλες, 
ειδικές για τις νανοδιαστάσεις μέθοδοι 
δοκιμών χωρίς τη χρήση των ζώων και 
να διενεργηθεί αρμόζουσα αποτίμηση της 
ασφαλείας βάσει αυτών των δοκιμών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υφίστανται αρκούντως κατάλληλες μέθοδοι προς αποτίμηση της 
ασφάλειας των νανοϋλικών. Επειδή οι δοκιμές σε ζώα για τα συστατικά καλλυντικών πρόκειται 
να καταργηθούν έως το 2013, τα νανοϋλικά πρέπει ευθύς εξ αρχής να αποτιμώνται βάσει 
ειδικών για τις νανοδιαστάσεις δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων. Επί όσον χρόνο δεν διατίθενται 
ειδικές για τις νανοδιαστάσεις δοκιμές χωρίς τη χρήση ζώων για αρκούντως κατάλληλη 
αποτίμηση ασφαλείας των νανοϋλικών στα καλλυντικά, η χρήση τους πρέπει να απαγορεύεται 
για να προστατεύεται η υγεία του ανθρώπου και να αποτρέπονται οι δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία 32
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 25  α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Πριν να τεθεί στην αγορά 
οιοδήποτε καλλυντικό προϊόν που 
περιέχει νανοϋλικά τα οποία δεν 
εγγράφονται ακόμη στο Παράρτημα VI α, 
το νανοϋλικό που εμπεριέχεται σε αυτό 
πρέπει να αξιολογείται από την ΕΕΚΠ με 
βάση αρκούντως κατάλληλη ειδική για 
τις νανοδιαστάσεις αποτίμηση της 
ασφαλείας. Για να περιληφθεί το 
νανοϋλικό στο Παράρτημα VI α, το 
υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να υποβάλει 
αίτημα συνοδευόμενο από εκτίμηση του 
κινδύνου στην Επιτροπή. Η εκτίμηση του 
κινδύνου πρέπει να λαμβάνει υπόψη την 
ειδική φύση του χρησιμοποιούμενου 
νανοϋλικού και τη χρήση για την οποία 
προορίζεται το συγκεκριμένο καλλυντικό. 
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Το καλλυντικό που περιέχει νανοϋλικά δεν 
πρέπει να τοποθετείται στην αγορά, εκτός 
εάν η Επιτροπή έχοντας λάβει δεόντως 
υπόψη τη γνώμη της ΕΕΚΠ ευρίσκει 
ασφαλή τη χρήση του νανοϋλικού στο εν 
λόγω προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 2 της εισηγήτριας.

Επί του παρόντος είναι σοβαρή η έλλειψη αρκούντως καταλλήλων μεθόδων προς αποτίμηση 
της ασφάλειας των νανοϋλικών. Κατά την Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτικά 
Προϊόντα (ΕΕΚΠ) είναι ανεπαρκείς οι πληροφορίες σχετικά με τον προσδιορισμό της 
επικινδυνότητας, την εκτίμηση έκθεσης, τη λήψη, την απορρόφηση, τη βιοκινητική, και τη 
συσσώρευση σε όργανα δευτερεύοντες στόχους, τις δυνατές συνέπειες στην υγεία και τη 
μετατόπιση μέσω του πλακούντα στο έμβρυο. Για να εξασφαλίζεται ότι τα καλλυντικά είναι 
ασφαλή, η ασφάλειά τους πρέπει να αποτιμάται βάσει καταλλήλων ειδικών για τις 
νανοδιαστάσεις δοκιμών εν είδει προϋπόθεσης για τη θέση τους στην αγορά.

Τροπολογία 33
Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 27

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(27) Για την κατοχύρωση της ασφάλειας 
των προϊόντων, οι απαγορευμένες ουσίες 
θα πρέπει να είναι αποδεκτές σε επίπεδο 
ιχνών, εάν είναι τεχνολογικά 
αναπόφευκτες με την ορθή διαδικασία 
παρασκευής και εφόσον το προϊόν είναι 
ασφαλές.

(27) Για την κατοχύρωση της ασφάλειας 
των προϊόντων, οι απαγορευμένες ουσίες 
θα πρέπει να είναι αποδεκτές σε επίπεδο 
ιχνών, εάν είναι τεχνολογικά 
αναπόφευκτες με την ορθή διαδικασία 
παρασκευής και εφόσον το προϊόν είναι 
ασφαλές. Οιαδήποτε τεχνολογική 
καινοτομία επιτρέπει την αποφυγή 
απαγορευμένων ουσιών, ακόμη και σε 
επίπεδο ιχνών, πρέπει να ευνοείται και να 
εφαρμόζεται προς επίτευξη υψηλού 
επιπέδου προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Ο στόχος 3 στην αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης αναδιατύπωσης ορίζει ότι τα 
καλλυντικά που τίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή έχοντας υπόψη την 
καινοτομία στον συγκεκριμένο τομέα. Συνεπώς, εάν απαγορευμένες ουσίες είναι δυνατόν σε 
επίπεδο τεχνολογίας να αποφεύγονται, τα κράτη μέλη πρέπει να εξασφαλίζουν ότι οιαδήποτε 
τεχνολογική καινοτομία μπορεί να παράσχει υψηλοτέρου επιπέδου προστασία της υγείας 
εφαρμόζεται.

Τροπολογία 34
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(31) Η ασφάλεια των τελικών καλλυντικών 
προϊόντων μπορεί ήδη να εξασφαλιστεί με 
βάση τις διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με 
την ασφάλεια των συστατικών που 
περιέχουν. Θα πρέπει, επομένως, να 
θεσπιστούν διατάξεις που να απαγορεύουν 
τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα για τα 
τελικά καλλυντικά προϊόντα. Η εφαρμογή, 
ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
μεθόδων αξιολόγησης της ασφάλειας των 
τελικών καλλυντικών προϊόντων οι οποίες 
δεν συνεπάγονται τη χρήση ζώων θα 
μπορούσε να διευκολυνθεί με την έκδοση 
κατευθυντήριων γραμμών από την 
Επιτροπή.

(31) Η ασφάλεια των τελικών καλλυντικών 
προϊόντων μπορεί ήδη να εξασφαλιστεί με 
βάση τις διαθέσιμες γνώσεις σχετικά με 
την ασφάλεια των συστατικών που 
περιέχουν. Θα πρέπει, επομένως, να 
θεσπιστούν διατάξεις που να απαγορεύουν 
τη διενέργεια δοκιμών σε ζώα για τα 
τελικά καλλυντικά προϊόντα. Η εφαρμογή, 
ιδίως από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, 
τόσο μεθόδων δοκιμών όσο και 
διαδικασιών αποτίμησης για τα σχετικά 
διαθέσιμα δεδομένα, περιλαμβανομένης 
της χρήσης της αναλογικής προσέγγισης 
και της προσέγγισης του βάρους της 
αποδείξεως προς αξιολόγηση της 
ασφάλειας των τελικών καλλυντικών 
προϊόντων οι οποίες δεν συνεπάγονται τη 
χρήση ζώων θα μπορούσε να διευκολυνθεί 
με την έκδοση κατευθυντήριων γραμμών 
από την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι όλα τα σχετικά διαθέσιμα δεδομένα, είτε προέρχονται 
από υφιστάμενες μελέτες με ζώα in vitro, in silico, ορθής / μη ορθής εργαστηριακής πρακτικής, 
υφιστάμενα ανθρώπινα δεδομένα ή άλλες πηγές πρέπει να εξετασθούν δεόντως στην αποτίμηση 
ασφαλείας των τελικών καλλυντικών προϊόντων.
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Τροπολογία 35
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Αιτιολογική σκέψη 53 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(53 α) Κατά τη διενέργεια εκτίμησης 
ασφαλείας και την προετοιμασία του 
φακέλλου πληροφοριών προϊόντος μπορεί 
να αναμένεται από το υπεύθυνο πρόσωπο 
να χρησιμοποιήσει μεταξύ άλλων 
διαθέσιμες περί ουσιών πληροφορίες που 
προέρχονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
αριθ. 1907/2006. Όταν απαιτείται για να 
εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση ουσιών 
σε καλλυντικά προϊόντα, η Επιτροπή 
πρέπει να εξετάσει εάν είναι αναγκαίο να 
επέλθουν απαραίτητες τροποποιήσεις 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Or. en

Αιτιολόγηση

Όλα τα σχετικά διαθέσιμα δεδομένα πρέπει να λαμβάνονται δεόντως υπόψη κατά την 
αποτίμηση ασφαλείας των τελικών καλλυντικών προϊόντων. Σημαντική τροφοδότηση αυτών 
των δεδομένων πιθανότατα θα προέρχεται από χημικές εκθέσεις ασφαλείας που συντάσσονται 
βάσει των απαιτήσεων του κανονισμού 1907/2006.  Απαιτείται διάταξη που να παρέχει 
διαδικασία η οποία να καθιστά δυνατή την τροποποίηση του 1907/2006, εάν κρίνεται 
απαραίτητο, ώστε να διατίθενται οι κατάλληλες πληροφορίες περί ουσιών όταν διενεργείται η 
εκτίμηση ασφαλείας καλλυντικού και η εν συνεχεία συγκρότηση του φακέλου πληροφοριών του 
προϊόντος. Τούτο είναι συνεπές προς το REACH.
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Τροπολογία 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) ως 'συστατικό καλλυντικού' νοείται 
οιαδήποτε συνθετική ή φυσική ουσία ή 
ανάμιξη ουσιών που εσκεμμένως 
προστίθεται σε καλλυντικό προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 37
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 - παράγραφος 1 - στοιχείο β)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β) ως «παρασκευαστής» νοείται κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχεδιάζει ή
παρασκευάζει ένα καλλυντικό προϊόν ή 
που αναθέτει τα σχεδιασμό ή την 
παρασκευή ενός προϊόντος υπό την 
επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

β) ως «παρασκευαστής» νοείται κάθε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχεδιάζει,
παρασκευάζει ή συσκευάζει ένα 
καλλυντικό προϊόν ή που αναθέτει τον
σχεδιασμό, την παρασκευή ή τη 
συσκευασία ενός προϊόντος υπό την 
επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ευρύς ορισμός του 'παρασκευαστή' πρέπει να είναι εξαντλητικός και να καλύπτει όλα τα 
στάδια της διεργασίας παρασκευής καλλυντικών.
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Τροπολογία 38
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο β α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

β α) ως 'υπεργολάβος' νοείται οιαδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο που σχεδιάζει, 
παρασκευάζει ή συσκευάζει προϊόντα για 
λογαριασμό άλλου φυσικού ή νομικού 
προσώπου το οποίο είναι ο εντολοδότης. 
Ο εντολοδότης και ο υπεργολάβος 
δεσμεύονται μεταξύ τους μέσω 
συγγραφής υποχρεώσεων ή συμβάσεως.

Or. fr

Τροπολογία 39
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ε α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ε α) ως 'διανομέας' νοείται οιοδήποτε 
φυσικό ή νομικό πρόσωπο αγοράζει και 
πωλεί εκ νέου προϊόν ως έχει και δεν έχει 
δικαιώματα ιδιοκτησίας επί του 
εμπορικού σήματος.

Or. fr

Τροπολογία 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) ως «ίχνη» νοείται η ακούσια παρουσία 
μιας ουσίας που οφείλεται σε προσμείξεις 

ζ) ως «ίχνη» νοείται η ακούσια και 
τεχνικώς αναπόφευκτη παρουσία μιας 
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των φυσικών ή συνθετικών συστατικών, 
στη διαδικασία παραγωγής, στην 
αποθήκευση, στη μετανάστευση από μέσα 
μεταφοράς ή από το υλικό συσκευασίας·

ουσίας που οφείλεται σε προσμείξεις των 
φυσικών ή συνθετικών συστατικών, στη 
διαδικασία παραγωγής, στην αποθήκευση, 
στη μετανάστευση από μέσα μεταφοράς ή 
από το υλικό συσκευασίας·

Or. en

Τροπολογία 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ α) ως 'νανοϋλικό' νοείται ένα 
σκοπίμως παρασκευαζόμενο υλικό με μία 
ή περισσότερες εξωτερικές διαστάσεις, ή 
μία εσωτερική δομή, της τάξεως 100 
νανομέτρων ή μικρότερης, το οποίο θα 
μπορούσε να έχει καινοφανή 
χαρακτηριστικά εν συγκρίσει προς το 
αυτό υλικό χωρίς γνωρίσματα 
νανοκλίμακας.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα νανοϋλικά χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά λόγω των καινοφανών χαρακτηριστικών που 
έχουν εν συγκρίσει προς το αυτό υλικό σε κανονική κλίμακα. Υπάρχει κίνδυνος το μικρό 
μέγεθός τους να προκαλέσει αρνητικές συνέπειες οι οποίες χρειάζεται να αξιολογηθούν 
δεόντως. Για να περιληφθούν στην αποτίμηση ασφαλείας χρειάζεται να υπάρχει ορισμός.

Ο παρών ορισμός αντικατοπτρίζει τον πλήρη ορισμό που έχει διατυπώσει η ΕΕΚΠ 
(Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτικά Προϊόντα) στη γνώμη της περί ασφαλείας των 
νανοϋλικών στα καλλυντικά προϊόντα του Δεκεμβρίου 2007, περιορίζοντας ταυτόχρονα το 
πεδίο των νανοϋλικών στο πλαίσιο του παρόντος κανονισμού σε σκοπίμως παραγόμενα υλικά.
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Τροπολογία 42
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια) ως «ανεπιθύμητη ενέργεια» νοείται μια 
βλαπτική δράση για την υγεία του 
ανθρώπου η οποία αποδίδεται σε κανονική 
ή ευλόγως αναμενόμενη χρήση ενός 
καλλυντικού προϊόντος·

ια) ως «ανεπιθύμητη ενέργεια» νοείται μια 
ανεπιθύμητη αντίδραση για την υγεία του 
ανθρώπου η οποία αποδίδεται σε κανονική 
ή ευλόγως αναμενόμενη χρήση ενός 
συγκεκριμένου καλλυντικού προϊόντος·

Or. en

Αιτιολόγηση

Βελτιωμένη σαφήνεια και αποφυγή του όρου ' βλαπτική δράση'.'  Το 'βλαπτικός' έχει 
συγκεκριμένη σημασία σε άλλες νομοθετικές πράξει (π.χ. REACH και νομοθεσία 
ταξινόμησης/σήμανσης)

Τροπολογία 43
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ια α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ια α) ως 'νανοαντικείμενο' νοείται στερεό 
και σκοπίμως παρασκευαζόμενο ή 
χρησιμοποιούμενο υλικό, δομή ή μέσο 
μονοδιάστατο ή δισδιάστατο σε κλίμακα 
μεταξύ 100 και 500 νανομέτρων, 

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ορισμός που προτείνεται από τον εισηγητή μας απαιτεί πρόσθετον ορισμό που να καλύπτει 
άλλα προϊόντα που περιέχουν νανοτεχνολογίες τα οποία πρέπει να εξετασθούν και περιληφθούν 
στο πεδίο των νανοτεχνολογιών. Αυτά τα προϊόντα έχουν μία ή δύο διαστάσεις που 
υπερβαίνουν την κλίμακα της οποίας μνεία γίνεται στην τροπολογία 10· σε αυτά τα προϊόντα 
περιλαμβάνονται οι νανοσωλήνες, οι νανοΐνες και τα νανοφίλμ.
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Τροπολογία 44
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια» 
νοείται μια ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα προσωρινή ή μόνιμη
λειτουργική ανικανότητα, αναπηρία, 
νοσηλεία σε νοσοκομείο, συγγενείς 
ανωμαλίες ή άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή 
θάνατο·

ιβ) ως «σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια» 
νοείται μια ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα τον θάνατο, συνιστά 
απειλή για τη ζωή του πάσχοντος, απαιτεί 
νοσοκομειακή φροντίδα ή μακρά 
νοσηλεία σε νοσοκομείο, ή προκαλεί 
σοβαρή ή μόνιμη αναπηρία ή λειτουργική 
ανικανότητα ή συγγενή ανωμαλία ή 
διαμαρτία διάπλασης·

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για λόγους συνεπείας και για να προσδιορίζονται σοβαρές και σπάνιες καταστάσεις το ταχύτερο 
δυνατόν, ο ορισμός του τί εστί 'σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια' πρέπει να ευθυγραμμισθεί με τους 
ορισμούς που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας 
(WHO) και τη Διεθνής Διάσκεψη Εναρμόνισης (ICH).

Τροπολογία 45
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – σημείο ιβ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιβ) ως «σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια» 
νοείται μια ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα προσωρινή ή μόνιμη 
λειτουργική ανικανότητα, αναπηρία, 
νοσηλεία σε νοσοκομείο, συγγενείς 
ανωμαλίες ή άμεσο κίνδυνο για τη ζωή ή
θάνατο·

ιβ) ως «σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια» 
νοείται μια ανεπιθύμητη ενέργεια η οποία 
έχει ως αποτέλεσμα ανικανότητα, 
αναπηρία, νοσοκομειακή φροντίδα ή 
μακρά νοσηλεία σε νοσοκομείο, συγγενή 
ανωμαλία ή συγγενή διαμαρτία, 
κατάσταση που απειλεί τη ζωή ή τον
θάνατο·
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Or. en

Αιτιολόγηση

Λαμβάνει επίσης υπόψη τους ορισμούς που δίδουν για τη 'σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια' η ICH 
(Διεθνής Διάσκεψη Εναρμόνισης) και η WHO (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) για να επιτευχθεί 
συνέπεια.

Τροπολογία 46
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιδ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ιδ α) ως 'καλλυντικό προϊόν παραποίησης' 
νοείται οιοδήποτε καλλυντικό προϊόν, 
περιλαμβανομένης της συσκευασίας και 
της σήμανσής του, το οποίο φέρει σήμα, 
εμπορική ονομασία ή οιασδήποτε άλλης 
μορφής προσδιοριστικό σήματος, 
αποτύπωμα ή έμβλημα ή ο,τιδήποτε 
παρόμοιο διακριτικό αυτού του τύπου που 
ανήκει σε παρασκευαστή καλλυντικών 
διαφορετικό από εκείνον που στην 
πραγματικότητα παρασκεύασε το προϊόν 
και το οποίο ως εκ τούτου ψευδώς 
διατείνεται ότι αποτελεί προϊόν άλλου 
παρασκευαστή καλλυντικών ή 
περιγράφεται ως τέτοιο.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο ευρωπαϊκός τομέας καλλυντικών προϊόντων είναι στην πρώτη θέση των βιομηχανικών 
δραστηριοτήτων που πλήττονται από την παραποίηση με αυξανόμενους κινδύνους για την υγεία 
του ανθρώπου. Για αυτή την πραγματικότητα αξίζει να ληφθεί μέριμνα μέσω του παρόντος 
κανονισμού για να υπάρξει η δέουσα αντιμετώπιση μέσω ορισμού της εγκληματικής 
δραστηριότητας, ελέγχου της αγοράς, πληροφόρησης στην περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τις 
διατάξεις και επιβολής κυρώσεων. 
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Τροπολογία 47
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, John Bowis, Lambert van Nistelrooij, Anders 
Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Δεδομένων των ποικίλων ορισμών 
των νανοϋλικών που έχουν δημοσιευθεί 
από διαφόρους φορείς και έχοντας υπόψη 
τις επί σταθερής βάσεως εξελίξεις της 
τεχνικής και της επιστήμης στον τομέα 
των νανοτεχνολογιών η Επιτροπή πρέπει:
α) να προτείνει ορισμό ο οποίος να γίνει 
δεκτός στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής 
Κοινότητας και, ει δυνατόν, σε διεθνές 
επίπεδο από τα αρμόδια διεθνή φόρα το 
αργότερο 18 μήνες μετά την έγκριση του 
παρόντος κανονισμού· όταν θα έχει 
επιτευχθεί συμφωνία ως ανωτέρω, πρέπει 
να επέλθει προσαρμογή στην παράγραφο 
1, στοιχείο α)·
β) να προσαρμόζει και ρυθμίζει τον 
ορισμό της παραγράφου 1, στοιχείο α) για 
να εξασφαλίζεται συνέπεια προς την 
πρόοδο της επιστήμης και της 
τεχνολογίας και τους ορισμούς που θα 
συμφωνηθούν εν συνεχεία στο διεθνές 
επίπεδο.
Τα μέτρα των οποίων μνεία γίνεται στα α) 
και β) ανωτέρω και τα οποία έχουν ως 
αντικείμενο την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, περιλαμβανομένης και της 
συμπλήρωσής του, εγκρίνονται σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
σε μνεία της οποίας προβαίνει το άρθρο 
27, παράγραφος 3.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Έχει σημασία να επιτευχθεί συμφωνία επί ενός διεθνούς ορισμού των νανοϋλικών σε αυτό το 
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μείζον και εν πλήρη εξελίξει τεχνολογικό πεδίο. Έχει εξίσου σημασία αυτός ο ορισμός να 
ενσωματωθεί άνευ χρονοτριβής στον παρόντα κανονισμό. Όμως η εμπειρία έχει δείξει ότι η 
επίτευξη διεθνούς συμφωνία μπορεί να απαιτήσει πολύν χρόνο· ως εκ τούτου θα είναι πιθανώς 
αναγκαίο να προχωρήσει κανείς σε δύο στάδια – πρώτον συμφωνία στο επίπεδο της ΕΕ και εν 
συνεχεία στο διεθνές επίπεδο.

Τροπολογία 48
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 3 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η εμφάνιση, η μορφή, το χρώμα, η οσμή, 
η συσκευασία, η σήμανση ο όγκος, οι 
διαστάσεις ή οιοσδήποτε συνδυασμών 
αυτών των χαρακτηριστικών των 
καλλυντικών δεν προκαλούν δεν αφήνουν 
στους καταναλωτές, ιδίως τα παιδιά, 
περιθώρια σύγχυσης με τα είδη 
διατροφής.

Or. pt

Αιτιολόγηση

Χρειάζεται να ληφθούν μέτρα κατά της αυξανόμενης σύγχυσης ανάμεσα στα καλλυντικά και τα 
είδη διατροφής.

Τροπολογία 49
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 – παράγραφος 5 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

5 α. Το υπεύθυνο πρόσωπο 
(παρασκευαστής, εισαγωγέας ή άλλο) 
υποχρεούται να παρέχει απαντήσεις σε 
όλες τις αρμόδιες αρχές που 
απευθύνονται σε αυτό και να τους 
κοινοποιεί όλα τα στοιχεία πληροφοριών 
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που του έχουν ζητήσει σε γλώσσα 
ευκόλως κατανοητή από αυτές τις αρχές.

Or. pt

Τροπολογία 50
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 4 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 4 α
Υποχρεώσεις των διανομέων, εισαγωγέων 

και εμπόρων λιανικής
Οσάκις διανομέας, εισαγωγέας ή έμπορος 
λιανικής θεωρεί ή έχει λόγο να πιστεύει 
ότι προϊόν είναι αγαθό παραποίησης και 
ως εκ τούτου δεν συμμορφούται προς 
τους κανόνες που ορίζει ο παρών 
κανονισμός, δεν προβαίνει σε διάθεση του 
προϊόντος στην αγορά.
Όταν διανομέας, εισαγωγέας ή έμπορος 
λιανικής προβαίνει ή έχει ήδη προβεί σε 
διάθεση προϊόντος στην αγορά και 
πληροφορείται εκ των υστέρων ότι τούτο 
είναι αγαθό παραποίησης και συνεπώς 
δεν συμμορφούται προς τον παρόντα 
κανονισμό, το αποσύρει πάραυτα και 
ανακαλεί τα προϊόντα που έχουν ήδη 
πωληθεί. Επιπροσθέτως οσάκις προϊόν 
παραποίησης έχει τοποθετηθεί στην 
αγορά ο διανομέας επισημαίνει τούτο 
δεόντως στις αρμόδιες αρχές του 
κράτους μέλους όπου το προϊόν έχει 
τοποθετηθεί στην αγορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η ανάληψη δράσης προς καταπολέμηση της παραποίησης είναι επιταγή δημόσιας υγείας και 
ανταγωνιστικότητας.
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Τροπολογία 51
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 5 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η τήρηση της ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής τεκμαίρεται όταν, για την 
παρασκευή, τηρούνται τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων τα 
στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

2. Η τήρηση της ορθής παρασκευαστικής 
πρακτικής τεκμαίρεται όταν, για την 
παρασκευή, τηρούνται τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων τα 
στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να μην τίθενται εμπόδια στη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου. 

Τροπολογία 52
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tο υπεύθυνο πρόσωπο μεριμνά για τη 
διαρκή επικαιροποίηση της έκθεσης 
ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος με 
τα πρόσθετα συναφή πληροφοριακά 
στοιχεία που προκύπτουν ύστερα από την 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά.

Tο υπεύθυνο πρόσωπο μεριμνά ώστε:

(α) η χρήση για την οποία προορίζεται το 
καλλυντικό προϊόν και η αναμενόμενη 
συστημική έκθεση στα επί μέρους 
συστατικά σε μία τελική διαμόρφωση να 
λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση 
ασφαλείας·
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(β) να χρησιμοποιείται αρμόζουσα 
προσέγγιση βάρους της αποδείξεως στην 
εκτίμηση της ασφαλείας για την 
ανασκόπηση σχετικών δεδομένων από 
πλείονες πηγές, περιλαμβανομένων 
δεδομένων από μελέτες in vitro, in silico, 
υφιστάμενες μελέτες ορθής / μη ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής επί ζώντων 
οργανισμών και επί ανθρώπων·
(γ) να διενεργείται επικαιροποίηση της 
έκθεσης ασφάλειας του καλλυντικού 
προϊόντος με τα πρόσθετα συναφή 
πληροφοριακά στοιχεία που προκύπτουν 
ύστερα από την τοποθέτηση του προϊόντος 
στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι όλα τα σχετικά διαθέσιμα δεδομένα, είτε προέρχονται 
από υφιστάμενες μελέτες με ζώα in vitro, in silico, ορθής / μη ορθής εργαστηριακής πρακτικής, 
υφιστάμενα ανθρώπινα δεδομένα ή άλλες πηγές πρέπει να εξετασθούν δεόντως στην αποτίμηση 
ασφαλείας των τελικών καλλυντικών προϊόντων.

Τροπολογία 53
Erna Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Tο υπεύθυνο πρόσωπο μεριμνά για τη 
διαρκή επικαιροποίηση της έκθεσης 
ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος με 
τα πρόσθετα συναφή πληροφοριακά 
στοιχεία που προκύπτουν ύστερα από την 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά.

Το υπεύθυνο πρόσωπο μεριμνά ώστε

(α) η χρήση για την οποία προορίζεται το 
καλλυντικό προϊόν και η αναμενόμενη 
συστημική έκθεση στα επί μέρους 
συστατικά σε μία τελική διαμόρφωση να 
λαμβάνεται υπόψη στην εκτίμηση 
ασφαλείας·
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(β) να χρησιμοποιείται αρμόζουσα 
προσέγγιση βάρους της αποδείξεως στην 
εκτίμηση της ασφαλείας για την 
ανασκόπηση σχετικών δεδομένων από 
πλείονες πηγές, περιλαμβανομένων 
δεδομένων από μελέτες in vitro, in silico, 
υφιστάμενες μελέτες ορθής / μη ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής επί ζώντων 
οργανισμών και επί ανθρώπων·
(γ) να διενεργείται επικαιροποίηση της 
έκθεσης ασφάλειας του καλλυντικού 
προϊόντος με τα πρόσθετα συναφή 
πληροφοριακά στοιχεία που προκύπτουν 
ύστερα από την τοποθέτηση του προϊόντος 
στην αγορά.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Είναι σημαντικό να αναγνωρίζεται ότι όλα τα σχετικά διαθέσιμα δεδομένα, είτε προέρχονται 
από υφιστάμενες μελέτες in vitro, in silico, υφιστάμενες μελέτες με ζώα ορθής / μη ορθής 
εργαστηριακής πρακτικής, υφιστάμενες μελέτες επί ανθρώπων ή από άλλες πηγές πρέπει να 
λαμβάνονται δεόντως υπόψη στην αποτίμηση ασφαλείας των τελικών καλλυντικών προϊόντων 
(βλ. επίσης τροπολογία 6 της εισηγήτριας).

Τροπολογία 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκτίμηση της ασφάλειας του 
καλλυντικού προϊόντος, όπως προβλέπεται 
στο μέρος Β του παραρτήματος Ι, 
διενεργείται από πρόσωπο που είναι 
κάτοχος πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου 
τίτλου που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου 
σπουδών ή κύκλου αναγνωριζόμενου ως 
ισοδύναμου από κράτος μέλος, διάρκειας 
τουλάχιστον τριών ετών θεωρητικών και 
πρακτικών μαθημάτων στη φαρμακευτική, 

2. Η εκτίμηση της ασφάλειας του 
καλλυντικού προϊόντος, όπως προβλέπεται 
στο μέρος Β του παραρτήματος Ι, 
διενεργείται από πρόσωπο που είναι 
κάτοχος πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου 
τίτλου που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου 
σπουδών ή κύκλου αναγνωριζόμενου ως 
ισοδύναμου από κράτος μέλος, διάρκειας 
τουλάχιστον τριών ετών θεωρητικών και 
πρακτικών μαθημάτων στη φαρμακευτική, 



PE412.251v01-00 20/70 AM\742694EL.doc

EL

τοξικολογία, ιατρική ή συναφές γνωστικό 
αντικείμενο.

τοξικολογία, ιατρική, χημεία ή συναφές 
γνωστικό αντικείμενο.

Or. en

Τροπολογία 55
Bart Staes

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 7 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η εκτίμηση της ασφάλειας του 
καλλυντικού προϊόντος, όπως προβλέπεται 
στο μέρος Β του παραρτήματος Ι, 
διενεργείται από πρόσωπο που είναι 
κάτοχος πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου 
τίτλου που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου 
σπουδών ή κύκλου αναγνωριζόμενου ως 
ισοδύναμου από κράτος μέλος, διάρκειας 
τουλάχιστον τριών ετών θεωρητικών και 
πρακτικών μαθημάτων στη 
φαρμακευτική, τοξικολογία, ιατρική ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο.

2. Η εκτίμηση της ασφάλειας του 
καλλυντικού προϊόντος, όπως προβλέπεται 
στο μέρος Β του παραρτήματος Ι, 
διενεργείται από πρόσωπο που είναι 
κάτοχος πτυχίου, πιστοποιητικού ή άλλου 
τίτλου που απονέμεται μετά την 
ολοκλήρωση πανεπιστημιακού κύκλου 
σπουδών ή κύκλου αναγνωριζόμενου ως 
ισοδύναμου από κράτος μέλος στη 
φαρμακευτική, τοξικολογία, ιατρική ή 
συναφές γνωστικό αντικείμενο.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.
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Τροπολογία 56
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το υπεύθυνο πρόσωπο διατηρεί φάκελο 
πληροφοριών προϊόντος για το καλλυντικό 
προϊόν για το οποίο είναι υπεύθυνο 
πρόσωπο.

1. Το υπεύθυνο πρόσωπο διατηρεί φάκελο 
πληροφοριών προϊόντος για το καλλυντικό 
προϊόν που τοποθετείται στην αγορά για 
το οποίο είναι υπεύθυνο πρόσωπο.

Or. pl

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 57
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το υπεύθυνο πρόσωπο διατηρεί φάκελο 
πληροφοριών προϊόντος για το καλλυντικό 
προϊόν για το οποίο είναι υπεύθυνο 
πρόσωπο.

1. Το υπεύθυνο πρόσωπο διατηρεί φάκελο 
πληροφοριών προϊόντος για το καλλυντικό 
προϊόν που τοποθετείται στην αγορά για 
το οποίο είναι υπεύθυνο πρόσωπο.

Or. pl
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Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 58
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Το υπεύθυνο πρόσωπο διατηρεί φάκελο 
πληροφοριών προϊόντος για το καλλυντικό 
προϊόν για το οποίο είναι υπεύθυνο 
πρόσωπο.

1. Το υπεύθυνο πρόσωπο διατηρεί φάκελο 
πληροφοριών προϊόντος για το καλλυντικό 
προϊόν για το οποίο είναι υπεύθυνο 
πρόσωπο. Εάν οι δραστηριότητες 
ανάπτυξης και/ή παραγωγής έχουν 
αποτελέσει αντικείμενο υπεργολαβίας, τις 
ευθύνες που σχετίζονται με τη διατήρηση 
του φακέλου πληροφοριών μπορούν να 
συμμερίζονται το πρόσωπο που τοποθετεί 
το καλλυντικό προϊόν στην αγορά και οι 
υπεργολάβοι του σύμφωνα με γραπτή 
σύμβαση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Στον παρόντα κανονισμό πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι συχνές περιπτώσεις όπου τα 
υπεύθυνα για την τοποθέτηση προϊόντος στην αγορά πρόσωπα χρησιμοποιούν υπεργολάβους 
για την ανάπτυξη και/ή την παραγωγή των καλλυντικών τους· στις περιπτώσεις αυτές ο κύριος 
εντολοδότης και ο υπεργολάβος μοιράζονται τον φάκελο πληροφοριών του προϊόντος για 
διάφορους λόγους (επικαιροποίηση των στοιχείων, εμπιστευτικό χαρακτήρα, σήμανση της 
διεύθυνσης).
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Τροπολογία 59
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 8 – παράγραφος 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

3 α. Το υπεύθυνο πρόσωπο τηρεί τον φάκελο 
πληροφοριών του προϊόντος προσβάσιμο επί 
τουλάχιστον δεκαετία μετά την τελευταία 
παράδοση του καλλυντικού προϊόντος.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να ορίζεται χρονικό διάστημα για τη διατήρηση του φακέλου πληροφοριών προϊόντος 
όταν το καλλυντικό προϊόν δεν κυκλοφορεί πλέον στην αγορά. Η δεκαετία είναι συνεπής προς 
την περίοδο διατήρησης που επιβάλλεται για τα στοιχεία πληροφοριών σε άλλες κανονιστικές 
διατάξεις.

Τροπολογία 60
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 9 – παράγραφος 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Όταν δεν υπάρχει σχετική κοινοτική 
νομοθεσία, η συμμόρφωση με τη διάταξη 
της παραγράφου 1 τεκμαίρεται, αν η 
μέθοδος που εφαρμόστηκε συμφωνεί με τα 
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα των 
οποίων τα στοιχεία αναφοράς έχουν 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2. Όταν δεν υπάρχει σχετική κοινοτική 
νομοθεσία, η συμμόρφωση με τη διάταξη 
της παραγράφου 1 τεκμαίρεται, αν η 
μέθοδος που εφαρμόστηκε συμφωνεί με τα 
σχετικά εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων 
τα στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή με άλλα διεθνώς αναγνωρισμένα 
πρότυπα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Για να μην τίθενται εμπόδια στη λειτουργία του διεθνούς εμπορίου. 
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Τροπολογία 61
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) την πρωτότυπη σήμανση του 
καλλυντικού προϊόντος·

Or. pt

Τροπολογία 62
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ α) την αρμόδια αρχή και τη γλώσσα ή 
τις γλώσσες στις οποίες θα διατίθεται ο 
φάκελος πληροφοριών του προϊόντος·

Or. pt

Τροπολογία 63
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο δ α) (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ α) τα στοιχεία επικοινωνίας και τη 
διεύθυνση του τοπικού διανομέα στα 
κράτη μέλη όπου το προϊόν έχει 
τοποθετηθεί στην αγορά·

Or. pt
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Τροπολογία 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την παρουσία ουσιών, σε μορφή 
μικρομετροποιημένων σωματιδίων, άλλων 
από τις ουσίες που αναγράφονται στα 
παραρτήματα ΙΙΙ έως VI του παρόντος 
κανονισμού·

(ε) την παρουσία ουσιών σε μορφή 
μικρομετροποιημένων σωματιδίων ή 
νανοϋλικών·

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 16 της εισηγήτριας. Μικρομετροποιημένα σωματίδια δεν είναι το 
ίδιο με νανοϋλικά. Η κοινοποίηση πρέπει να περιλαμβάνει τόσο τα μικροποιημένα σωματίδια 
όσο και τα νανοϋλικά. Δεν πρέπει να γίνονται εξαιρέσεις για ουσίες που εμφαίνονται στα 
Παραρτήματα III έως VI.

Τροπολογία 65
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ζ α) αντίγραφο της σήμανσης για έκαστο 
κράτος μέλος όπου το καλλυντικό προϊόν 
έχει τοποθετηθεί στην αγορά.

Or. pt



PE412.251v01-00 26/70 AM\742694EL.doc

EL

Τροπολογία 66
Margrete Auken

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) ουσίες που παράγονται υπό τη 
μορφή νανοϋλικών άλλων πλην εκείνων 
που εμφαίνονται στο Παράρτημα VI α 
και ουσίες που παράγονται υπό τη μορφή 
νανοϋλικών τα οποία δεν 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους που τίθενται από αυτό το 
Παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 17 της εισηγήτριας για να κλείσει ένα σοβαρό 'παραθυράκι'.

Σημαντικά νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος είναι π.χ. τα φίλτρα υπεριωδών 
ακτίνων, όπως είναι τον διοξείδιο του τιτανίου. Το διοξείδιο του τιτανίου εγγράφεται ήδη στο 
Παράρτημα VI, μολονότι υπό τη μορφή νανοδιαστάσεων ουδέποτε υπέστη ειδική για τις 
νανοδιαστάσεις αποτίμηση. Αφ' εαυτής η εγγραφή στα Παραρτήματα III-VI δεν εξασφαλίζει ότι 
τα εν λόγω συστατικά είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται σε νανοδιαστάσεις, λόγος για τον 
οποίον δεν πρέπει να οδηγεί στο να επιτρέπονται αυτές οι χρήσεις.  Όλα τα νανοϋλικά ασχέτως 
του τί επιτελούν για τα οποία ευρίσκει κανείς ότι είναι ασφαλή πρέπει να εμφαίνονται στο 
Παράρτημα VI α.

Τροπολογία 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – εδάφιο θ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(θ α) νανοϋλικά έως ότου από εκτιμήσεις 
της ασφαλείας σχετικά με τις συνέπειες 
των νανοϋλικών επί της υγείας του 
ανθρώπου βάσει πληροφοριών που 
προέρχονται από επιστημονικώς 
αυτοδύναμες, ειδικές για τις 
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νανοδιαστάσεις δοκιμές χωρίς τη χρήση 
σπονδυλωτών ζώων αποδεικνύεται ότι η 
χρήση τους είναι ασφαλής·

Or. en

Αιτιολόγηση

Επί του παρόντος δεν υφίστανται αρκούντως κατάλληλες μέθοδοι προς αποτίμηση της 
ασφάλειας των νανοϋλικών. Σύμφωνα με τη σταδιακή κατάργηση των δοκιμών με ζώα για τα 
συστατικά καλλυντικών τα νανοϋλικά πρέπει να εκτιμηθούν βάσει ειδικών για τις 
νανοδιαστάσεις δοκιμών χωρίς τη χρήση ζώων. Επί όσον χρόνο δεν διατίθενται ειδικές για τις 
νανοδιαστάσεις δοκιμές χωρίς τη χρήση ζώων για αρκούντως κατάλληλη αποτίμηση ασφαλείας 
των νανοϋλικών στα καλλυντικά, η χρήση τους πρέπει να απαγορεύεται για να προστατεύεται η 
υγεία του ανθρώπου και να αποτρέπονται οι δοκιμές σε ζώα.

Τροπολογία 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Όταν προς τήρηση των διατάξεων της 
προηγουμένης παραγράφου μία κοινοποίηση 
αφορά προϊόν που περιέχει μία ή 
περισσότερες ουσίες σε μορφή νανοϋλικών 
όπως ορίζεται στο στοιχείο (ε) της 
παραγράφου 1 και οι οποίες δεν 
περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα III έως 
VI του παρόντος κανονισμού, το υπεύθυνο 
πρόσωπο υποχρεούται να υποβάλει την 
κοινοποίηση τουλάχιστον 3 μήνες πριν από 
την τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά.

Or. en

Αιτιολόγηση

Σε συνδυασμό με την προτεινόμενη τροπολογία στο άρθρο 12 α και για να εξασφαλίζεται 
ασφάλεια για τους καταναλωτές προτείνεται να διενεργείται νωρίς η κοινοποίηση καλλυντικού 
που περιέχει νανοϋλικά που δεν περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα III και VI. Σύμφωνα με τα 
μέτρα που σκιαγραφούνται στα άρθρα 24 και 25 περί διοικητικής συνεργασίας, αυτή η επιβολή 
προθεσμίας θα επιτρέπει στις αρμόδιες αρχές να συμβουλεύονται την έκθεση ασφαλείας του 
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συγκεκριμένου προϊόντος πριν από την τοποθέτησή του στην αγορά. Τούτο θα καθιστά δυνατή 
μία αξιολόγηση και, εάν απαιτείται, την εφαρμογή οιωνδήποτε απαραίτητων μέτρων (π.χ. 
αίτηση συμβουλής στην ΕΕΚΠ).

Τροπολογία 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 11 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Με την επιφύλαξη απόφασης της 
Επιτροπής για την επέκταση του πεδίου 
εφαρμογής του παραρτήματος IV στα 
χρωστικά προϊόντα μαλλιών, αυτά τα 
προϊόντα δεν περιέχουν χρωστικές για το 
χρωματισμό των μαλλιών άλλες από 
εκείνες που απαριθμούνται στο παράρτημα 
IV ούτε χρωστικές για το χρωματισμό των 
μαλλιών οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο ίδιο παράρτημα.

2. Το αργότερο στις 31 Δεκεμβρίου 2009 
αυτά τα προϊόντα δεν περιέχουν χρωστικές 
για το χρωματισμό των μαλλιών άλλες από 
εκείνες που απαριθμούνται στο παράρτημα 
IV ούτε χρωστικές για το χρωματισμό των 
μαλλιών οι οποίες δεν χρησιμοποιούνται 
σύμφωνα με τους όρους που καθορίζονται 
στο ίδιο παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η συνεχιζόμενη έλλειψη επαρκών δοκιμών για βαφές μαλλιών, πολλές από τις οποίες υπάρχουν 
υποψίες ότι είναι καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες, είναι μη αποδεκτή. Η επιστημονική 
επιτροπή έχει κατ' επανάληψη καταγγείλει την έλλειψη επαρκών δεδομένων προς αποτίμηση της 
ασφαλείας των βαφών μαλλιών.  Πλειστάκις έχει δοθεί χρόνος στη βιομηχανία για να παράσχει 
τα δεδομένα. Η οδηγία 2007/67/ΕΚ μετέθεσε τη λήξη της προθεσμίας κατά άλλα 2 έτη έως το 
τέλος του έτους 2009. Αυτή η προθεσμία πρέπει να είναι η τελευταία ευκαιρία για να παράσχει η 
βιομηχανία τα δεδομένα που απαιτούνται. Για να αποφευχθεί παράταση αυτής από την 
Επιτροπή για μία εισέτι φορά στο πλαίσιο της επιτροπολογίας, πρέπει να εγκριθεί με 
συναπόφαση η λήξη της προθεσμίας.
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Τροπολογία 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος και περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι εν λόγω ουσίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά προϊόντα 
εάν, ύστερα από την ταξινόμησή τους ως 
καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή 
τοξικών για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 
1 ή 2, δυνάμει της οδηγίας 67/548/EΟΚ, 
πληρούνται όλοι οι όροι που ακολουθούν:

Ωστόσο, οι εν λόγω ουσίες μπορεί κατ' 
εξαίρεση να χρησιμοποιηθούν σε 
συγκεκριμένα καλλυντικά προϊόντα εάν, 
ύστερα από την ταξινόμησή τους ως 
καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή τοξικών 
για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2 
δυνάμει της οδηγίας 67/548/EΟΚ μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού, 
πληρούνται όλοι οι όροι που ακολουθούν:

– έχουν αξιολογηθεί από την ΕΕΚΠ, η 
οποία διαπίστωσε ότι η χρήση τους στα
καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλής, ιδίως 
με βάση την έκθεση·

– έχουν αξιολογηθεί από την ΕΕΚΠ, η οποία 
διαπίστωσε ότι η χρήση τους σε 
συγκεκριμένα καλλυντικά προϊόντα είναι 
ασφαλής, ιδίως με βάση την συνολική έκθεση 
λόγω και άλλων σημαντικών πηγών και 
επίσης λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

Δεν έχει υπάρξει πρόβλημα όσον αφορά την εν ισχύι απαγόρευση ουσιών ΚΜΤ που έχουν ήδη 
ταξινομηθεί. Η μελλοντική εξαίρεση προτάθηκε από την Επιτροπή για να προληφθούν 
μελλοντικές ταξινομήσεις ορισμένων ουσιών. οι εξαιρέσεις πρέπει να ισχύουν μόνον για ουσίες 
που θα ταξινομηθούν ΚΜΤ στο μέλλον. Οι εξαιρέσεις πρέπει επίσης να αφορούν μόνον 
συγκεκριμένες χρήσεις και όχι τα καλλυντικά προϊόντα εν γένει.

Τροπολογία 71
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περιπτώσεις 1 - 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– έχουν αξιολογηθεί από την ΕΕΚΠ, η 
οποία διαπίστωσε ότι η χρήση τους στα 

i) έχουν αξιολογηθεί από την ΕΕΚΠ, η 
οποία διαπίστωσε ότι η χρήση τους στα 
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καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλής, ιδίως 
με βάση την έκθεση·

καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλής, ιδίως 
με βάση την συνολική έκθεση λόγω και 
άλλων σημαντικών πηγών και επίσης 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού·

ii) έχουν χρησιμοποιεί επί μακρύ χρονικό 
διάστημα ως συστατικά σε καλλυντικά 
προϊόντα χωρίς να εγείρουν ανησυχία ως 
προς τις καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή 
τοξικές για την αναπαραγωγή ιδιότητές 
τους·
iii) η συνέπεια θεωρείται ότι έχει κατώφλι 
και το περιθώριο ασφαλείας για τις εν 
λόγω ουσίες είναι τουλάχιστον 1000 όπως 
τεκμηριώνεται στην εκτίμηση ασφαλείας 
στην οποία παραπέμπει το άρθρο 7·

– συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για 
την ασφάλεια των τροφίμων, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για 
τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών 
σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων·

iv) συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις για 
την ασφάλεια των τροφίμων, όπως 
ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 
178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 28ης Ιανουαρίου 
2002, για τον καθορισμό των γενικών 
αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για 
τα τρόφιμα, για την ίδρυση της 
Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων και τον καθορισμό διαδικασιών 
σε θέματα ασφαλείας των τροφίμων·

– δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες, όπως τεκμηριώνεται 
στην ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών.

v) δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες, όπως τεκμηριώνεται 
στην ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Πρέπει να καθίσταται σαφές ότι δεν θα εισαχθούν 'νέα' συστατικά ΚΜΤ στα καλλυντικά για να 
μειωθεί ο αριθμός χημικών ουσιών που μπορεί να εξαιρεθούν από τη γενική απαγόρευση και 
για να διασφαλίζεται ότι η ΕΕΚΠ δεν θα υπερφορτωθεί με αιτήματα για αποτίμηση ουσιών. 
Πέραν τούτων πρέπει να θεσπισθεί περιοριστικό περιθώριο ασφαλείας (10 για μεταξύ ειδών 
(ζώα προς ανθρώπινο είδος), 10 για εντός του αυτού είδους (διαφορετικοί άνθρωποι) και 10 
λόγω της σοβαρότητας των ουσιών ΚΜΤ και των σωρευτικών συνεπειών.
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Τροπολογία 72
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

– δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες, όπως τεκμηριώνεται 
στην ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών.

– δεν υπάρχουν διαθέσιμες οικονομικά και 
τεχνικά βιώσιμες κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες, όπως τεκμηριώνεται 
στην ανάλυση των εναλλακτικών ουσιών.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες' χρειάζεται να συμπληρωθεί με παραπομπή στο ότι 
αυτές οι ουσίες πρέπει να είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, όπως ορίζεται στη νομοθεσία 
REACH.

Τροπολογία 73
Dorette Corbey

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – περίπτωση 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- οι εξαιρέσεις πρέπει να υπόκεινται σε 
χρονικό περιορισμό και πρέπει να 
περιλαμβάνουν αξίωση να υποβάλει η 
επιχείρηση σχέδιο υποκατάστασης.

Or. en
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Τροπολογία 74
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 6

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή αναθέτει στην ΕΕΚΠ την 
εντολή να επαναξιολογεί τις εν λόγω 
ουσίες μόλις ανακύπτουν ανησυχίες 
σχετικά με την ασφάλεια και το αργότερο 
ανά πενταετία, ύστερα από τη 
συμπερίληψή τους στα παραρτήματα ΙΙΙ 
έως VI.

Η Επιτροπή αναθέτει στην ΕΕΚΠ την 
εντολή να επαναξιολογεί μία ή 
περισσότερες από τις εν λόγω ουσίες:

- εάν σύμφωνα με τα άρθρα 60 και 61 του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 
επιβάλλει όρους, αρνείται ή αποσύρει 
άδεια για ουσία ή ουσίες μετά την 
εξέταση της συνολικής έκθεσης λόγω και 
άλλων πηγών·
– μόλις ανακύπτουν ανησυχίες σχετικά με 
την ασφάλεια και το αργότερο ανά 
πενταετία, ύστερα από τη συμπερίληψή 
τους στα παραρτήματα ΙΙΙ έως VI.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'κατάλληλες εναλλακτικές ουσίες' χρειάζεται να συμπληρωθεί με παραπομπή στο ότι 
αυτές οι ουσίες πρέπει να είναι οικονομικά και τεχνικά βιώσιμες, όπως ορίζεται στη νομοθεσία 
REACH.

Τροπολογία 75
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Όταν θα διατίθενται κοινοτικά ή 
διεθνώς συμπεφωνημένα κριτήρια για τον 
προσδιορισμό των ουσιών με ιδιότητες 
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ενδοκρινικής διαταραχής ή το αργότερο 5 
έτη μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού η Επιτροπή προβαίνει σε 
ανασκόπηση του κανονισμού όσον αφορά 
τις ουσίες με ιδιότητες ενδοκρινικής 
διαταραχής.

Or. en

Τροπολογία 76
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 α
Νανοϋλικά

1. Νανοϋλικό επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένο 
καλλυντικό προϊόν μόνον εάν η ουσία έχει 
αξιολογηθεί από την ΕΕΚΠ και ευρεθεί 
ότι η χρήση της σε αυτό το προϊόν είναι 
ασφαλής. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή 
θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
σε μνεία της οποίας προβαίνει το άρθρο 
27, παράγραφος 3.
2. Εάν παρασκευαστής έχει τοποθετήσει 
στην αγορά της ΕΕ καλλυντικό προϊόν 
που περιέχει νανοϋλικό πριν από την 
ημερομηνία μνεία της οποίας γίνεται στο 
άρθρο 34, παράγραφος 1, πρέπει να 
κοινοποιήσει πάραυτα στην Επιτροπή τα 
νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται εντός 
αυτού του προϊόντος. Εντός εξαμήνου 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού ο παρασκευαστής υποβάλλει 
τα δεδομένα ασφαλείας που σχετίζονται 
με αυτές τις ουσίες στην ΕΕΚΠ για να 
διενεργηθεί εκτίμηση αυτών των ουσιών. 
Εάν δεν παρασχεθούν δεδομένα 
ασφαλείας από τον παρασκευαστή εντός 
της ως άνω περιόδου, τα προϊόντα 
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απομακρύνονται από την αγορά. Η 
ΕΕΚΠ πρέπει να έχει διάστημα 2 ετών 
μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος 
κανονισμού για να εκτιμήσει την 
ασφάλεια αυτών των καλλυντικών 
προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά τα 
οποία κυκλοφορούν ήδη στην αγορά της 
ΕΕ και να συντάξει θετικό κατάλογο στο 
Παράρτημα VI α.
Στην περίπτωση όπου η ΕΕΚΠ δεν 
εκτιμήσει την ασφάλεια καλλυντικών 
προϊόντων που περιέχουν νανοϋλικά τα 
οποία έχουν τοποθετηθεί στην αγορά πριν 
από την έναρξη της ισχύος του παρόντος 
κανονισμού εντός της διετούς 
προθεσμίας, αυτά τα προϊόντα 
απομακρύνονται από την αγορά.
3. Για επιτακτικούς λόγους επείγουσας 
ανάγκης ή εάν η ΕΕΚΠ θέτει ζήτημα 
ασφαλείας για συγκεκριμένο νανοϋλικό, η 
Επιτροπή μπορεί να προσφύγει στη 
διαδικασία επείγοντος που προβλέπεται 
στο άρθρο 27, παράγραφος 4.
Η Επιτροπή δίδει εντολή στην ΕΕΚΠ να 
επαναξιολογήσει τα νανοϋλικά που 
εμφαίνονται στον θετικό κατάλογο του 
Παραρτήματος VI α ευθύς ως τεθεί 
ζήτημα ασφαλείας και το αργότερο ανά 5 
έτη μετά την εγγραφή τους στο ως άνω 
Παράρτημα.

Or. en

Αιτιολόγηση

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 
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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

Τροπολογία 77
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 α
Νανοϋλικά

1. Νανοϋλικό επιτρέπεται να 
χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένο 
καλλυντικό προϊόν μόνον εάν η ουσία έχει 
αξιολογηθεί από την ΕΕΚΠ και ευρεθεί 
ότι η χρήση της σε αυτό το προϊόν είναι 
ασφαλής. Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή 
θεσπίζει τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα 
με την κανονιστική διαδικασία με έλεγχο 
σε μνεία της οποίας προβαίνει το άρθρο 
27, παράγραφος 3.
2. Εάν παρασκευαστής έχει τοποθετήσει 
στην αγορά καλλυντικό προϊόν που 
περιέχει ένα ή πλείονα νανοϋλικά πριν 
από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος 
που προβλέπεται στο άρθρο 34, 
παράγραφος 1, κοινοποιεί εντός δύο 
μηνών τα νανοϋλικά που 
χρησιμοποιούνται εντός των προϊόντων. 
Το αργότερο στις ...* ο παρασκευαστής 
υποβάλλει τα δεδομένα ασφαλείας που 
σχετίζονται με τα νανοϋλικά για να 
προβεί η ΕΕΚΠ στην εκτίμησή τους.
Εάν δεν παρασχεθούν δεδομένα 
ασφαλείας εντός της προθεσμίας που 
ορίζεται στο προηγούμενο εδάφιο, τα 
καλλυντικά που περιέχουν το(τα) 
νανοϋλικό(ά) απομακρύνονται πάραυτα 
από την αγορά. 
Το αργόερο έως …** η ΕΕΚΠ εκτιμά τα 
νανοϋλικά που έχουν κοινοποιήσει οι 
παρασκευαστές και τα εγγράφει στα 
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σχετικά παραρτήματα συναρτήσει των 
αποτελεσμάτων των εκτιμήσεων.
3. Για επιτακτικούς λόγους επείγουσας 
ανάγκης ή εάν η ΕΕΚΠ θέτει περαιτέρω 
ζήτημα ασφαλείας για συγκεκριμένο 
νανοϋλικό, η Επιτροπή μπορεί να 
προσφύγει στη διαδικασία επείγοντος που 
προβλέπεται στο άρθρο 27, παράγραφος 
4.
4. Η Επιτροπή αναθέτει στην ΕΕΚΠ την 
εντολή να επαναξιολογεί τις εν λόγω 
ουσίες μόλις ανακύπτουν ανησυχίες 
σχετικά με την ασφάλειά τους και το 
αργότερο ανά πενταετία, ύστερα από τη 
συμπερίληψή τους στα παραρτήματα.
* Έξι μήνες μετά την ημερομηνία 
έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού.
** Δύο έτη μετά την ημερομηνία έναρξης 
ισχύος του παρόντος κανονισμού.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 α
Νανοϋλικά

Η Επιτροπή επανεξετάζει τις διατάξεις 
του παρόντος κανονισμού που αφορούν 
τα νανοϋλικά τουλάχιστον ανά 5ετία υπό 
το φως της επιστημονικής προόδου και, 
εάν απαιτείται, προτείνει τις δέουσες 
αναθεωρήσεις των διατάξεων.
Η Επιτροπή υποβάλλει στο Συμβούλιο και 
το Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με 
τις εξελίξεις στη χρήση των νανοϋλικών 
στα καλλυντικά προϊόντα εντός της 
Κοινότητας. Η έκθεση συνοψίζει 
συγκεκριμένα τους τύπους χρήσεως που 
έχουν κοινοποιηθεί και τον αριθμό των 
κοινοποιήσεων, την πρόοδο που έχει 
σημειωθεί στην ανάπτυξη μεθόδων 
χαρακτηρισμού, οδηγών εκτίμησης της 
ασφαλείας καθώς και τις πρωτοβουλίες 
πληροφόρησης του κοινού και τα 
προγράμματα διεθνούς συνεργασίας.

Or. fr

Αιτιολόγηση

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

(**)Il est important également de pouvoir assurer une bonne transparence des progrès 
réalisés dans le domaine de l’utilisation des nanomatériaux.
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Τροπολογία 79
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 β
Νανοϋλικά

Μετά την …* υφιστάμενα καλλυντικά 
προϊόντα που περιέχουν νανοϋλικά μπορεί 
να συνεχίσουν να διατίθενται στην αγορά 
υπό την προϋπόθεση ότι:
(α) 
- το υπεύθυνο πρόσωπο κοινοποιεί στην 

Επιτροπή εντός τριμήνου την κατηγορία 
του προϊόντος και την ειδική φύση των 
νανοϋλικών που χρησιμοποιούνται σε 
αυτό:
- εκτίμηση από την ΕΕΚΠ δεν καταλήγει 

στο συμπέρασμα ότι η χρήση νανοϋλικών 
στη σχετική κατηγορία προϊόντων είναι 
μη ασφαλής.
Τουλάχιστον 6 μήνες πριν από τη διάθεση 
στην αγορά 
- οιασδήποτε κατηγορίας καλλυντικών 

προϊόντων που περιέχουν νέα νανοϋλικά, 
ή
- κατηγορίας καλλυντικών προϊόντων 

που περιέχουν υφιστάμενα νανοϋλικά που 
δεν έχουν χρησιμοποιηθεί προηγουμένως 
στη συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων,
το υπεύθυνο πρόσωπο υποβάλλει στην 
Επιτροπή τις πληροφορίες μνεία των 
οποίων γίνεται στο άρθρο 10 και 
ταυτοχρόνως της διαβιβάζει αξιολόγηση 
κινδύνου όπου λαμβάνεται δεόντως 
υπόψη η ειδική φύση των νανοϋλικών και 
η χρήση για την οποία προορίζεται το 
καλλυντικό προϊόν. Το προϊόν μπορεί να 
διατεθεί στην αγορά, εκτός εάν εκτίμηση 
από την ΕΕΚΠ καταλήξει στο 
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συμπέρασμα ότι η χρήση νανοϋλικών 
στην εν λόγω κατηγορία προϊόντων είναι 
μη ασφαλής.
* ΕΕ: εγγράφεται η ημερομηνία έναρξης ισχύος 
του παρόντος κανονισμού

Or. fr

Αιτιολόγηση

Τα νανοϋλικά αποτελούν αντικείμενο μείζονος τεχνολογικής ανάπτυξης και έχει σημασία να 
προβλέπονται ειδικά εχέγγυα για να είναι η χρήση τους στα καλλυντικά επωφελής και ακίνδυνη 
για τους χρήστες.

Τροπολογία 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 α
Νανοϋλικά

Κατ' έτος η Επιτροπή δίδει εντολή στην 
ΕΕΚΠ να δημοσιεύσει έκθεση σχετικά με 
τα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται στα 
καλλυντικά προϊόντα.
Η έκθεση λαμβάνει υπόψη:
- τις κοινοποιήσεις που ελήφθησαν στη 
διάρκεια του έτους σύμφωνα με το άρθρο 
10 του παρόντος κανονισμού·
- περιεκτική ανασκόπηση των 
επιστημονικών δεδομένων ασφαλείας που 
έχουν διατεθεί ή δημοσιευθεί προσφάτως·
- οιαδήποτε γνώμη έχουν εκδώσει οι 
επιστημονικές επιτροπές σε σχέση με τα 
νανοϋλικά.
Αφού εκτιμήσει τα στοιχεία που της 
υποβάλλει η ΕΕΚΠ, η Επιτροπή μπορεί, 
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εάν χρειάζεται, να προτείνει μέτρα προς 
ενίσχυση της ασφάλειας των 
καταναλωτών.

Or. en

Αιτιολόγηση

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.

Τροπολογία 81
Dan Jørgensen

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 12 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 12 α
Ουσίες με έντονες ιδιότητες πρόκλησης 

ευαισθησίας στο δέρμα
1. Για ουσίες τις οποίες η ΕΕΚΠ έχει 
εντάξει στην κατηγορία των άκρως 
ευαισθητοποιητικών ουσιών η Επιτροπή 
υποβάλλει το αργότερο 2 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
πρόταση να απαγορεύεται η χρήση τους 
στα καλλυντικά προϊόντα.
Εφεξής το αργότερο έξι μήνες μετά τη 
δημοσίευση γνώμης της ΕΕΚΠ η οποία 
εντάσσει ουσία στην κατηγορία των 
άκρως ευαισθητοποιητικών ουσιών, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση να 
απαγορεύεται η χρήση της στα 
καλλυντικά προϊόντα.
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2. Για ουσίες τις οποίες η ΕΕΚΠ έχει 
εντάξει στην κατηγορία των ισχυρώς 
ευαισθητοποιητικών ουσιών η Επιτροπή 
υποβάλλει το αργότερο 5 έτη μετά την 
έναρξη ισχύος του παρόντος κανονισμού 
πρόταση να απαγορεύεται η χρήση τους 
στα καλλυντικά προϊόντα.
Εφεξής το αργότερο έξι μήνες μετά τη 
δημοσίευση γνώμης της ΕΕΚΠ η οποία 
εντάσσει ουσία στην κατηγορία των 
ισχυρών ευαισθητοποιητικών ουσιών, η 
Επιτροπή υποβάλλει πρόταση να 
απαγορεύεται η χρήση της στα 
καλλυντικά προϊόντα.
3. Η Επιτροπή μπορεί να προτείνει 
περιορισμό αντί της απαγόρευσης των 
ουσιών στις οποίες παραπέμπουν οι 
παράγραφοι (1) και (2) εάν πληρούνται 
αμφότερες οι εξής προϋποθέσεις:
i. οι ουσίες έχουν αξιολογηθεί και ευρεθεί 
ασφαλείς από την ΕΕΚΠ συγκεκριμένα 
όσον αφορά την έκθεση·
ii. δεν υπάρχουν διαθέσιμες κατάλληλες 
εναλλακτικές ουσίες, όπως 
τεκμηριώνεται στην ανάλυση των 
εναλλακτικών ουσιών.
Η Επιτροπή αναθέτει στην ΕΕΚΠ την 
εντολή να επαναξιολογεί τις εν λόγω 
ουσίες μόλις ανακύπτουν ανησυχίες 
σχετικά με την ασφάλεια και το αργότερο 
ανά πενταετία, ύστερα από τη 
συμπερίληψή τους στα παραρτήματα ΙΙΙ 
και IV.
4. Προς ικανοποίηση της παραγράφου 
(1), (2) και (3) του παρόντος άρθρου η 
Επιτροπή ακολουθεί τη διαδικασία σε 
μνεία της οποίας προβαίνει το άρθρο 26.
5. Το αργότερο 7 έτη μετά την έναρξη της 
ισχύος του παρόντος κανονισμού η 
Επιτροπή αξιολογεί τις συνέπειες των 
μέτρων που ορίζονται στο παρόν άρθρο 
και, εάν απαιτείται, υποβάλλει σχέδιο για 
να εξασφαλίσει ότι ο κίνδυνος για τους 
καταναλωτές από ουσίες με έντονες 
ιδιότητες πρόκλησης ευαισθησίας 
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ελέγχεται επαρκώς.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η αλλεργία επαφής και η αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής που προκαλούν οι βαφές μαλλιών 
είναι σοβαρό πρόβλημα υγείας για τους καταναλωτές και την κοινωνία. Οι βαφές μαλλιών 
μπορεί να προκαλέσουν αλλεργικές αντιδράσεις, εξ ων μερικές πολύ σοβαρές, που έχουν ως 
αποτέλεσμα αναρρωτική άδεια, νοσηλεία σε νοσοκομείο, ακόμη και τον θάνατο. Πέραν τούτων 
στο εργασιακό τους περιβάλλον οι επαγγελματίες κομμωτές μπορεί να υποφέρουν σοβαρά από 
την επαφή με αυτές τις χημικές ουσίες, το οποίο οδηγεί σε αναπηρία και πρόωρη 
συνταξιοδότηση. Οι αλλεργικές αντιδράσεις επικρατούν σε σχετικά υψηλό ποσοστό και πηγές 
αναφέρουν ότι 5,3 % των καταναλωτών έχουν εμπειρία δερματικής αντίδραση όταν βάφουν τα 
μαλλιά τους.

Τροπολογία 82
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο α α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(α α) το κράτος προελεύσεως, εάν το 
καλλυντικό παρασκευάσθηκε εκτός της 
Κοινότητας·

Or. pt

Τροπολογία 83
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ – εδάφιο 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η αναφορά της ημερομηνίας ελάχιστης 
διατηρησιμότητας δεν είναι υποχρεωτική 
για τα καλλυντικά προϊόντα των οποίων η 
ελάχιστη διατηρησιμότητα υπερβαίνει 
τους 30 μήνες. Για αυτά τα καλλυντικά 
προϊόντα, παρέχεται ένδειξη ως προς το 

διαγράφεται
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χρονικό διάστημα μετά το άνοιγμα του 
περιέκτη κατά το οποίο το προϊόν είναι 
ασφαλές. Η ένδειξη αυτή αποτελείται από 
το σύμβολο που παρουσιάζεται στο 
σημείο 2 του παραρτήματος VII του 
παρόντος κανονισμού, ακολουθούμενο 
από τη χρονική περίοδο (μήνες ή/και 
έτη)·

Or. pt

Τροπολογία 84
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

ζ) τον κατάλογο των συστατικών. Η 
πληροφορία αυτή μπορεί να αναγράφεται 
μόνο στη συσκευασία. Στον κατάλογο 
προτάσσεται ο όρος «συστατικά».

ζ) τον κατάλογο των συστατικών, επί τη 
βάσει της Διεθνούς Ονοματολογίας 
Συστατικών Καλλυντικών (INCI). Η 
πληροφορία αυτή μπορεί να αναγράφεται 
μόνο στη συσκευασία. Στον κατάλογο 
προτάσσεται ο όρος «συστατικά».

Or. pt

Τροπολογία 85
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Όλα τα συστατικά που περιέχονται υπό 
τη μορφή νανοϋλικών εμφαίνονται σαφώς 
στον κατάλογο των συστατικών.  Τα 
ονόματα αυτών των συστατικών φέρουν 
το πρόθεμα 'νανο'.

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Δεδομένου ότι οι νανοτεχνολογίες καλύπτονται από ειδικές διατάξεις στο πλαίσιο της 
αναθεώρησης της νομοθεσίας περί καλλυντικών προϊόντων, οσάκις καλλυντικό περιέχει 
νανοϋλικά το στοιχείο αυτό πρέπει να εμφαίνεται στον κατάλογο των συστατικών του 
συγκεκριμένου προϊόντος. Τούτο θα εξασφαλίζει ελάχιστο επίπεδο διαφάνειας και 
πληροφόρησης για όλους τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων (καταναλωτές, αρχές 
εποπτείας, κλπ.).

Τροπολογία 86
Åsa Westlund

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οιοδήποτε συστατικό περιέχονται υπό τη 
μορφή νανοϋλικού εμφαίνονται σαφώς στον 
κατάλογο των συστατικών  Το όνομα του 
συστατικού φέρει το πρόθεμα ‘νανο-’.

Or. en

Αιτιολόγηση

Για να καθίσταται δυνατός ο προσδιορισμός της ταυτότητας των καλλυντικών που περιέχουν 
νανοϋλικά, οιαδήποτε νανοϋλικά χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά πρέπει να εμφαίνονται στον 
κατάλογο των συστατικών επί των προϊόντων.

Τροπολογία 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – εδάφιο 3 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Μνεία των νανοϋλικών γίνεται με τη 
χρήση του προθέματος 'νανο'.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Η χρήση νανοϋλικών πρέπει να εμφαίνεται σαφώς στον κατάλογο των συστατικών. Τούτο 
συμφωνεί με την παράγραφο 28 του ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης 
Σεπτεμβρίου 2006 περί νανοεπιστημών και νανοτεχνολογιών, η οποία διατύπωνε σύσταση οι 
κατάλογοι των συστατικών στα καταναλωτικά προϊόντα να προσδιορίζουν την προσθήκη 
βιομηχανικώς παραγόμενου υλικού νανοσωματιδίων. Τούτο είναι πολλώ δε μάλλον σχετικό 
καθόσον υφιστάμενα νανοϋλικά που δεν έχουν υποστεί δοκιμές υπάρχει ο κίνδυνος να 
παραμείνουν στα καλλυντικά επί έτη.

Τροπολογία 88
Duarte Freitas

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 1 – στοιχείο ζ – εδάφιο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Οι χρωστικές εκτός των χρωστικών για το 
χρωματισμό των μαλλιών  μπορούν να 
αναγράφονται, με οποιαδήποτε σειρά, μετά 
τα άλλα καλλυντικά  συστατικά. Όσον 
αφορά τα διακοσμητικά καλλυντικά 
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο σε 
περισσότερες από μία αποχρώσεις, 
μπορούν να αναφέρονται όλες οι 
χρωστικές που χρησιμοποιούνται σε αυτό 
το φάσμα προϊόντων, εκτός των προϊόντων 
για το χρωματισμό των μαλλιών,  εφόσον 
προστίθεται η φράση «μπορεί να περιέχει» 
ή το σύμβολο «+/–».

Οι χρωστικές εκτός των χρωστικών για το 
χρωματισμό των μαλλιών  μπορούν να 
αναγράφονται, με οποιαδήποτε σειρά, μετά 
τα άλλα καλλυντικά  συστατικά. Όσον 
αφορά τα διακοσμητικά καλλυντικά 
προϊόντα που διατίθενται στο εμπόριο σε 
περισσότερες από μία αποχρώσεις, 
μπορούν να αναφέρονται όλες οι 
χρωστικές που χρησιμοποιούνται σε αυτό 
το φάσμα προϊόντων, εκτός των προϊόντων 
για το χρωματισμό των μαλλιών,  εφόσον 
προστίθεται η φράση «μπορεί να περιέχει» 
ή το σύμβολο «+/–». Χρησιμοποιείται η 
ονοματολογία CI (Χρωματικού Δείκτη).

Or. pt

Τροπολογία 89
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 15 – παράγραφος 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

7. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ζ) εκφράζονται με 

7. Οι πληροφορίες που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1 στοιχείο ζ) εκφράζονται με 
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την κοινή ονομασία του συστατικού όπως 
αναφέρεται στο γλωσσάριο που 
προβλέπεται στο άρθρο 28. Εάν δεν 
υπάρχει κοινή ονομασία του συστατικού, 
χρησιμοποιείται όρος που περιλαμβάνεται 
σε ονοματολογία γενικής αποδοχής.

την κοινή ονομασία του συστατικού όπως 
αναφέρεται στο γλωσσάριο που 
προβλέπεται στο άρθρο 28 σύμφωνα με τη 
Διεθνή Ονοματολογία Συστατικών 
Καλλυντικών (INCI). Εάν δεν υπάρχει 
κοινή ονομασία του συστατικού,
χρησιμοποιείται όρος που περιλαμβάνεται 
σε ονοματολογία γενικής αποδοχής.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Το άρθρο 28 προβλέπει ότι η Επιτροπή καταρτίζει και επικαιροποιεί ένα γλωσσάριο κοινών 
ονομασιών συστατικών. Αυτό το γλωσσάριο πρέπει να βασίζεται στη Διεθνή Ονοματολογία 
Συστατικών Καλλυντικών (INCI).

Τροπολογία 90
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτά τα σήματα δεν περιέχουν ψευδείς 
πληροφορίες και/ή δεν παραπλανούν καθ' 
οιονδήποτε τρόπο, περιλαμβανομένης της 
συνολικής παρουσίασης, τον μέσο 
καταναλωτή, ακόμη και εάν οι 
πληροφορίες είναι ορθές σε σχέση προς 
ένα ή πλείονα των εξής στοιχείων, και σε 
οιαδήποτε περίπτωση προκαλούν ή κατά 
πάσαν πιθανότητα προκαλούν σε αυτόν 
τη λήψη απόφασης συναλλαγής, 
απόφασης την οποία άλλως δεν θα είχε 
λάβει:
(α) ύπαρξη ή φύση του καλλυντικού 
προϊόντος·
(β) τα κύρια χαρακτηριστικά του 
καλλυντικού, όπως είναι το διαθέσιμό 
του, τα οφέλη, οι κίνδυνοι, η εκτέλεση, η 
σύνθεση, τα βοηθητικά εξαρτήματα, η 
παροχή βοηθείας στον καταναλωτή μετά 
την πώληση και ο χειρισμός παραπόνων, 
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η μέθοδος και ημερομηνία παρασκευής ή 
προμήθειας, η παράδοση, η 
καταλληλότητα χρήσης, η χρήση, η 
ποσότητα, ο προσδιορισμός 
προδιαγραφών, η γεωγραφική ή εμπορική 
προέλευση ή τα αποτελέσματα που πρέπει 
να αναμένονται από τη χρήση του ή τα 
αποτελέσματα και υλικά χαρακτηριστικά 
των δοκιμών ή ελέγχων που 
διενεργούνται επί του προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροπολογία απολύτως συνεπής προς την οδηγία 2005/29/ΕΚ για τις αθέμιτες εμπορικές 
πρακτικές στην εσωτερική αγορά, ακριβέστερα το άρθρο 6 και την αιτιολογική σκέψη 14 όπου 
ορίζεται επιθυμητό οι which stipulate that it is desirable that παραπλανητικές εμπορικές 
πρακτικές να καλύπτουν αθέμιτες πρακτικές, περιλαμβανομένης της παραπλανητικής 
διαφήμισης, η οποία παραπλανώντας τον καταναλωτή τον εμποδίζει να προβεί σε 
τεκμηριωμένη και επομένως αποτελεσματική επιλογή.

Τροπολογία 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Δύο έτη μετά …* η Επιτροπή υποβάλλει 
έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
το Συμβούλιο περί των σχυρισμών 
προϊόντος που χρησιμοποιούνται από 
καλλυντικά και της αποδείξεως που 
παρέχεται σύμφωνα με το άρθρο 8(2)(δ). 
Η Επιτροπή εστιάζεται εν πρώτοις και 
κατά κύριον λόγο στους ισχυρισμούς περί 
εάν τα καλλυντικά είναι φυσικά ή 
βιολογικά, στα σήματα ποιότητας και τη 
σχετική αιτιολόγηση.
* Η ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος 
κανονισμού

Or. fr
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Αιτιολόγηση

Η προσφάτως εμφανισθείσα μεγάλη ποικιλία χαρακτηρισμών 'βιολογικής' ή 'φυσικής' 
προελεύσεως από κοινού με σήματα ποιότητας που διαφέρουν από το ένα στο άλλο κράτος 
μέλος ή ακόμη και εντός του ιδίου κράτους μέλους μπορεί να παραπλανούν τους καταναλωτές 
και να εμποδίζουν την ελεύθερη κυκλοφορία των καλλυντικών. Είναι επομένως ουσιαστικό να 
εστιασθεί η Επιτροπή κατά προτεραιότητα σε ισχυρισμούς αυτού του είδους.

Τροπολογία 92
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 18 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη χρησιμοποιούν επίσης 
ελέγχους εντός της αγοράς για να 
προσδιορίζουν τα προϊόντα παραποίησης τα 
οποία ως εκ τούτου δεν συμμορφώνονται 
προς τις απαιτήσεις που ορίζει το άρθρο 21.

Or. fr

Τροπολογία 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 - παράγραφοι 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εφαρμογή 
το άρθρο 21, εάν μια αρμόδια αρχή 
διαπιστώσει ότι ένα καλλυντικό προϊόν το 
οποίο έχει τοποθετηθεί στην αγορά μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου, λαμβάνει όλα τα 
ενδεδειγμένα προσωρινά μέτρα με σκοπό 
να εξασφαλίσει την απόσυρση, την 
ανάκληση ή τον κατ’ άλλο τρόπο 
περιορισμό της διάθεσης του καλλυντικού 
προϊόντος.

1. Στις περιπτώσεις που δεν έχει εφαρμογή 
το άρθρο 21, εάν μια αρμόδια αρχή 
διαπιστώσει ότι ένα καλλυντικό προϊόν το 
οποίο έχει τοποθετηθεί στην αγορά μπορεί 
να προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την 
υγεία του ανθρώπου, λαμβάνει όλα τα 
ενδεδειγμένα προσωρινά μέτρα με σκοπό 
να εξασφαλίσει την απόσυρση, την 
ανάκληση ή τον κατ’ άλλο τρόπο 
περιορισμό της διάθεσης του καλλυντικού 
προϊόντος.

Οσάκις εφαρμόζεται το άρθρο 21 και το 
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υπεύθυνο πρόσωπο δεν συμφωνεί με την 
ερμηνεία από την αρμόδια αρχή σχετικά 
με τη συμμόρφωση ή με τα διορθωτικά 
μέτρα που προτείνονται, η αρμόδια αρχή 
και το υπεύθυνο πρόσωπο συμφωνούν ότι 
έχει ανακύψει διαφορά, με την επιφύλαξη 
του άρθρου 21.

2. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί αμέσως 
στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών τα μέτρα 
που έλαβε μαζί με τυχόν υποστηρικτικά 
στοιχεία.

2. Η αρμόδια αρχή γνωστοποιεί αμέσως 
στην Επιτροπή και στις αρμόδιες αρχές 
των υπόλοιπων κρατών μελών τα μέτρα 
που έλαβε μαζί με τυχόν υποστηρικτικά 
στοιχεία στις περιπτώσεις της 
παραγράφου 1, πρώτο εδάφιο ή 
κοινοποιεί τα στοιχεία της διαφοράς στις 
περιπτώσεις της παραγράφου 1, δεύτερο 
εδάφιο.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου, 
γίνεται χρήση του συστήματος ανταλλαγής 
πληροφοριών που προβλέπεται στο άρθρο 
12 παράγραφος 1 της οδηγίας 2001/95/ΕΚ.

Για τους σκοπούς του πρώτου εδαφίου της 
παρούσης παραγράφου, γίνεται χρήση του 
συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών που 
προβλέπεται στο άρθρο 12 παράγραφος 1 
της οδηγίας 2001/95/ΕΚ.

Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 
και 4 της οδηγίας 2001/95/EΚ.

Εφαρμόζεται το άρθρο 12 παράγραφοι 2, 3 
και 4 της οδηγίας 2001/95/EΚ.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται ότι μπορεί να ανακύψουν διαφορές ανάμεσα στην αρμόδια αρχή και το 
υπεύθυνο πρόσωπο σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας του κανονισμού. Χρειάζεται να καθορίζεται 
διαδικασία προς εξασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής του κανονισμού οσάκις ανακύπτουν 
αυτές οι διαφορές. 

Τροπολογία 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 22 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 22 α
Προσφυγές
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1. Το υπεύθυνο πρόσωπο για την 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά 
μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά μέτρων 
που προτείνονται ή επιβάλλονται από 
αρμόδια αρχή λαμβανόμενα σύμφωνα με τα 
άρθρα 21 και 22.
2. Προσφυγή που ασκείται δυνάμει της 
παραγράφου 1 έχει ανασταλτικό 
αποτέλεσμα.
3. Η προσφυγή και η έκθεση των λόγων για 
την άσκησή της κατατίθενται γραπτώς στην 
Επιτροπή εντός 2 εβδομάδων από την 
κοινοποίηση των προτεινομένων ή 
επιβαλλομένων μέτρων από την αρμόδια 
αρχή στο υπεύθυνο πρόσωπο.
4. Εντός 3 μηνών η Επιτροπή προσδιορίζει 
εάν τα μέτρα μνεία των οποίων γίνεται στην 
παράγραφο 1 θεμελιώνονται. Προς τούτο, 
όποτε είναι δυνατό, διαβουλεύεται με τα 
ενδιαφερόμενα μέρη, τα κράτη μέλη και την 
ΕΕΚΠ. Γνωστοποιεί τα συμπεράσματά της 
στην αρμόδια αρχή και το υπεύθυνο 
πρόσωπο
5. Εάν η Επιτροπή συμπεράνει ότι τα 
προτεινόμενα ή επιβαλλόμενα μέτρα δεν 
θεμελιώνονται η σχετική αρμόδια αρχή 
ανακαλεί αυτά τα μέτρα.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να προβλέπεται ότι μπορεί να ανακύψουν διαφορές ανάμεσα στην αρμόδια αρχή και το 
υπεύθυνο πρόσωπο σχετικά με τον τρόπο ερμηνείας του κανονισμού. Χρειάζεται να καθορίζεται 
διαδικασία προς εξασφάλιση εναρμονισμένης εφαρμογής του κανονισμού στην περίπτωση 
διαφοράς (κατά τρόπο παρόμοιο με εκείνον της νομοθεσίας REACH.
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Τροπολογία 95
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν υπάρχει κίνδυνος για την 
ανθρώπινη υγεία, προερχόμενος από τη 
χρήση ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα, ο 
οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
κοινοτική βάση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει τα παραρτήματα ΙΙ έως VI 
αναλόγως, ύστερα από διαβούλευση με την 
ΕΕΚΠ.

1. Εάν υπάρχει κίνδυνος για το περιβάλλον 
που αποτιμάται δυνάμει του REACH
προερχόμενος από τη χρήση ουσιών σε 
καλλυντικά προϊόντα, ο οποίος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτική βάση, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα 
παραρτήματα ΙΙ έως VI αναλόγως, ύστερα 
από διαβούλευση με την Επιστημονική 
Επιτροπή για την Υγεία και τους 
Περιβαλλοντικούς Κινδύνους (SCHER).

Or. pl

Αιτιολόγηση

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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Τροπολογία 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εάν υπάρχει μη αποδεκτός κίνδυνος για το 
περιβάλλον που αποτιμάται δυνάμει του 
REACH προερχόμενος από τη χρήση ουσιών 
σε καλλυντικά προϊόντα, ο οποίος χρειάζεται 
να αντιμετωπισθεί σε κοινοτική βάση, η 
Επιτροπή μπορεί ύστερα από διαβούλευση με 
την Επιστημονική Επιτροπή για την Υγεία 
και τους Περιβαλλοντικούς Κινδύνους 
(SCHER).να τροποποιήσει τα παραρτήματα 
ΙΙ έως VI αναλόγως.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ουσίες που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και τα προϊόντα υγιεινής μπορεί να 
παρουσιάζουν κινδύνους για το περιβάλλον. Ο αντίκτυπος των καλλυντικών προϊόντων και των 
συστατικών τους στο περιβάλλον εκτιμάται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων και διέπεται από τον κανονισμό REACH. Σε κατ' εξαίρεση περιπτώσεις όπου οι 
κίνδυνοι για το περιβάλλον δεν έχουν ήδη ορθώς εκτιμηθεί δυνάμει της υφισταμένης 
νομοθεσίας ΕΕ, πρέπει να υπάρχει μηχανισμός για την εκτίμηση του κινδύνου από τη SCHER 
και για τη δέουσα διαχείριση του κινδύνου από την Επιτροπή δυνάμει των Παραρτημάτων II 
έως VI του κανονισμού περί καλλυντικών προϊόντων.

Τροπολογία 97
Anne Ferreira

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Η Επιτροπή συντάσσει το Παράρτημα 
VI α εντός 24 μηνών από την ημερομηνία 
έναρξης της ισχύος του παρόντος κανονισμού 
βάσει των εκτιμήσεων κινδύνου που διενεργεί 
η ΕΕΚΠ.
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Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να θεσπίζονται η βάση, η διαδικασία και η προθεσμία για τη σύνταξη του νέου 
Παραρτήματος VI a σχετικά με τις επιτρεπόμενες νανοτεχνολογίες. Οι διευθετήσεις για την 
αναθεώρηση του νέου παραρτήματος θα είναι οι αυτές με εκείνες που ορίζονται στις σχετικές 
παραγράφους του άρθρου 26.

Τροπολογία 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1 α. Εάν υπάρχει δυνάμει κίνδυνος για το 
περιβάλλον που αποτιμάται δυνάμει του 
REACH προερχόμενος από τη χρήση 
ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα, ο οποίος 
πρέπει να ρυθμισθεί σε κοινοτική βάση, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα 
παραρτήματα ΙΙ έως VI αναλόγως, ύστερα 
από διαβούλευση με την Επιστημονική 
Επιτροπή για την Υγεία και τους 
Περιβαλλοντικούς Κινδύνους (SCHER).

Or. pl

Αιτιολόγηση

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 
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skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.

Τροπολογία 99
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 26 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 26 α
Εκτίμηση της ασφάλειας τελικών 

καλλυντικών προϊόντων
Οσάκις χρειάζεται για να λαμβάνεται 
μέριμνα για την ασφαλή χρήση ουσιών στα 
καλλυντικά προϊόντα που τοποθετούνται 
στην αγορά, η Επιτροπή αφού διαβουλευθεί 
με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων (ECHA), εξετάζει την ανάγκη να 
προσαρμόσει και, εάν ενδείκνυται, να 
προτείνει τις απαραίτητες τροποποιήσεις 
στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Όλες οι σχετικές πληροφορίες που διατίθενται πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δεόντως κατά την 
εκτίμηση της ασφαλείας των τελικών καλλυντικών προϊόντων. Σημαντική συμβολή προς τούτο 
μπορεί να είναι οι εκθέσεις χημικής ασφαλείας που εκπονούνται βάσει των προϋποθέσεων που 
θέτει ο κανονισμός 1907/2006.

Τροπολογία 100
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 28

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η Επιτροπή καταρτίζει και επικαιροποιεί Η Επιτροπή καταρτίζει και επικαιροποιεί ένα 
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ένα γλωσσάριο κοινών ονομασιών 
συστατικών. Το γλωσσάριο αυτό δεν 
αποτελεί κατάλογο ουσιών των οποίων η 
χρήση επιτρέπεται στα καλλυντικά 
προϊόντα.

γλωσσάριο κοινών ονομασιών συστατικών 
σύμφωνα με τη Διεθνή Ονοματολογία 
Συστατικών Καλλυντικών (INCI) και τη
βάση δεδομένων της Chemical Abstracts 
Service (CAS). Το γλωσσάριο αυτό δεν 
αποτελεί κατάλογο ουσιών των οποίων η 
χρήση επιτρέπεται στα καλλυντικά προϊόντα.

Η κοινή ονομασία του συστατικού 
εφαρμόζεται για σκοπούς επισήμανσης 
των καλλυντικών προϊόντων που 
τοποθετούνται στην αγορά το αργότερο 
δώδεκα μήνες ύστερα από τη δημοσίευση 
του γλωσσαρίου στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η κοινή ονομασία του συστατικού 
εφαρμόζεται για σκοπούς επισήμανσης 
των καλλυντικών προϊόντων που 
τοποθετούνται στην αγορά το αργότερο 
δύο έτη ύστερα από τη δημοσίευση του 
γλωσσαρίου στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Η χρήση των ονομάτων INCI για τη σύνταξη του γλωσσαρίου κοινών ονομασιών συστατικών 
είναι συνεπής προς την απόφαση της Επιτροπής 96/335/ΕΚ.

Οι νέες απαιτήσεις σήμανσης και συσκευασίας που προέρχονται από αλλαγή ονομάτων 
συστατικών θα απαιτήσουν πολύ περισσότερο χρόνο από 12 μήνες. Δύο έτη είναι περισσότερο 
ρεαλιστική προθεσμία.

Τροπολογία 101
Dominique Vlasto

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 31 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις 
που ορίζουν οι οικείες διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού, η Επιτροπή ή το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παραπέμπει 
το θέμα στην επιτροπή που έχει συσταθεί 
βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, 
αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά του/της. Η 
επιτροπή γνωμοδοτεί χωρίς καθυστέρηση.

1. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο δεν 
ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις 
που ορίζουν οι οικείες διατάξεις του 
παρόντος κανονισμού ή όταν μία 
καινοτομία θα καθιστούσε δυνατό να 
ικανοποιεί κανείς καλύτερα τις 
απαιτήσεις που ορίζουν οι οικείες 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού και 
θα επέτρεπε την επίτευξη ανωτέρου 
επιπέδου προστασίας της υγείας του 
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ανθρώπου, η Επιτροπή ή το 
ενδιαφερόμενο κράτος μέλος παραπέμπει 
το θέμα στην επιτροπή που έχει συσταθεί 
βάσει του άρθρου 5 της οδηγίας 98/34/ΕΚ, 
αναπτύσσοντας τα επιχειρήματά του/της. Η 
επιτροπή γνωμοδοτεί χωρίς καθυστέρηση.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Ο στόχος 3 στην αιτιολογική έκθεση της προτεινόμενης αναδιατύπωσης ορίζει ότι τα 
καλλυντικά προϊόντα που τίθενται στην αγορά της ΕΕ πρέπει να είναι ασφαλή έχοντας υπόψη 
την καινοτομία στον συγκεκριμένο τομέα. Είναι θεμιτό να υπάρχει η δυνατότητα να απευθύνεται 
ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή στην επιτροπή που θεσπίζεται από το άρθρο 5 της οδηγίας 
98/34/ΕΚ με σκοπό την αναθεώρηση εναρμονισμένου προτύπου, εάν εκτιμά ότι μία καινοτομία 
θα επέτρεπε πλέον αποτελεσματική συμμόρφωση προς τις αντίστοιχες διατάξεις του παρόντος 
κανονισμού, συγκεκριμένα στο θέμα της προστασίας της υγείας του ανθρώπου.

Τροπολογία 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το άρθρο 26, παράγραφος 2 δεν 
ισχύει για καλλυντικά τα οποία περιέχουν 
νανοϋλικά που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί 
στο Παράρτημα VI α εάν έχουν 
τοποθετηθεί στην αγορά πριν από την 
ημερομηνία της οποίας μνεία γίνεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Αυτά 
τα προϊόντα μπορεί να παραμείνουν στην 
αγορά επί διετία μετά την ημερομηνία 
της οποίας μνεία γίνεται στην παράγραφο 
2. Μετά την ημερομηνία αυτή ισχύουν το 
άρθρο 11, στοιχείο (η) και το άρθρο 26, 
παράγραφος 2.

Or. en
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Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 28 της εισηγήτριας για να κλείσει ένα σοβαρό 'παραθυράκι'. 

Μείζονα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος είναι π.χ. φίλτρα υπεριώδους 
ακτινοβολίας όπως είναι το διοξείδιο του τιτανίου. Το διοξείδιο του τιτανίου εγγράφεται ήδη 
στο Παράρτημα VI, μολονότι υπό τη μορφή νανοδιαστάσεων ουδέποτε υπέστη ειδική για τις 
νανοδιαστάσεις αποτίμηση. Αφ' εαυτής η εγγραφή στα Παραρτήματα III-VI δεν εξασφαλίζει ότι 
τα εν λόγω συστατικά είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται σε νανοδιαστάσεις, λόγος για τον 
οποίον δεν πρέπει να οδηγεί στο να επιτρέπονται αυτές οι χρήσεις.  Όλα τα νανοϋλικά ασχέτως 
του τί επιτελούν για τα οποία ευρίσκει κανείς ότι είναι ασφαλή πρέπει να εμφαίνονται στο 
Παράρτημα VI α.

Τροπολογία 103
Urszula Krupa

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Όσον αφορά την εκτίμηση ασφαλείας 
(άρθρο 7) και τον φάκελο πληροφοριών 
προϊόντος (άρθρο 8) για καλλυντικά που 
τοποθετούνται στην αγορά πριν από 
[προστίθεται η ημερομηνία: εικοστή ημέρα 
μετά τη δημοσίευση του παρόντος 
κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης] οι εν ισχύι διατάξεις 
μπορούν να εφαρμόζονται έως [προστίθεται η 
ημερομηνία: 60 μήνες μετά τη δημοσίευση 
του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

Or. pl

Αιτιολόγηση

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 
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wymagań.

Τροπολογία 104
Małgorzata Handzlik

Πρόταση κανονισμού
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Όσον αφορά την εκτίμηση ασφαλείας 
(άρθρο 7) και τον φάκελο πληροφοριών 
προϊόντος (άρθρο 8) για καλλυντικά που 
τοποθετούνται στην αγορά πριν από 
[προστίθεται η ημερομηνία: εικοστή ημέρα 
μετά τη δημοσίευση του παρόντος 
κανονισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης] οι εν ισχύι διατάξεις 
μπορούν να εφαρμόζονται έως [προστίθεται η 
ημερομηνία: 60 μήνες μετά τη δημοσίευση 
του παρόντος κανονισμού στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης].

Or. pl

Αιτιολόγηση

The proposal for a regulation introduces new and detailed requirements concerning product 
safety assessments and documentation, as well as good manufacturing practice(GMP). These 
are intended to enhance consumer safety and, as such, are entirely positive. They will, 
however, require major efforts to be made, and significant costs to be borne, by many 
producers. Those costs will hit small and medium-sized businesses hardest. The proposal for 
a regulation should therefore include provisions making it easier for SMEs to adjust to the 
new requirements.

Τροπολογία 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιγραφή της ποιοτικής και της 
ποσοτικής σύνθεσης του προϊόντος, 

Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του 
προϊόντος, καθώς και χημική ταυτότητα 
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καθώς και χημική ταυτότητα των ουσιών 
(συμπεριλ. της χημικής ονομασίας, των 
ονομασιών INCI, CAS, EINECS/ELINCS) 
και προβλεπόμενη λειτουργία τους. Στην 
περίπτωση των αιθέριων ελαίων, των 
αρωματικών συνθέσεων και των 
αρωμάτων, περιγραφή της ονομασίας και 
του κωδικού αριθμού της σύνθεσης και 
ταυτότητα του προμηθευτή.

των ουσιών (συμπεριλ. της χημικής 
ονομασίας, των ονομασιών INCI, CAS, 
EINECS/ELINCS) και προβλεπόμενη 
λειτουργία τους. Στην περίπτωση των 
αιθέριων ελαίων, των αρωματικών 
συνθέσεων και των αρωμάτων, περιγραφή 
της ονομασίας και του κωδικού αριθμού 
της σύνθεσης και ταυτότητα του 
προμηθευτή.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται η πραγματική πληροφορία και όχι 'περιγραφή' της. 

Τροπολογία 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 2 – εδάφιο 1 και 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιγραφή των φυσικοχημικών 
χαρακτηριστικών των ουσιών, των 
πρώτων υλών, καθώς και του καλλυντικού 
προϊόντος.

Φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των 
ουσιών, των πρώτων υλών, καθώς και του 
καλλυντικού προϊόντος.

Περιγραφή της σταθερότητας του 
καλλυντικού προϊόντος σε εύλογα 
αναμενόμενες συνθήκες αποθήκευσης.

Σταθερότητα του καλλυντικού προϊόντος 
σε εύλογα αναμενόμενες συνθήκες 
αποθήκευσης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται η πραγματική πληροφορία και όχι 'περιγραφή' της. 



PE412.251v01-00 60/70 AM\742694EL.doc

EL

Τροπολογία 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 3 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιγραφή των μικροβιολογικών 
προδιαγραφών της πρώτης ύλης και του 
καλλυντικού προϊόντος. Ιδιαίτερη προσοχή 
δίνεται σε καλλυντικά που 
χρησιμοποιούνται γύρω από τα μάτια, 
γενικά στους βλεννογόνους, ή σε πάσχον 
δέρμα, σε παιδιά ηλικίας κάτω των τριών 
ετών, σε ηλικιωμένους και σε άτομα που 
εμφανίζουν μειωμένη ανοσολογική 
απόκριση.

Μικροβιολογικές προδιαγραφές της 
πρώτης ύλης και του καλλυντικού 
προϊόντος. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται σε 
καλλυντικά που χρησιμοποιούνται γύρω 
από τα μάτια, γενικά στους βλεννογόνους, 
ή σε πάσχον δέρμα, σε παιδιά ηλικίας κάτω 
των τριών ετών, σε ηλικιωμένους και σε 
άτομα που εμφανίζουν μειωμένη 
ανοσολογική απόκριση.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται η πραγματική πληροφορία και όχι 'περιγραφή' της.

Τροπολογία 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 4 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιγραφή της καθαρότητας των ουσιών 
και της πρώτης ύλης.

Καθαρότητα των ουσιών και της πρώτης ύλης.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται η πραγματική πληροφορία και όχι 'περιγραφή' της.
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Τροπολογία 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposal for a regulation
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 4 – εδάφιο 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιγραφή των σχετικών 
χαρακτηριστικών του υλικού συσκευασίας, 
ιδίως καθαρότητα και σταθερότητα.

Σχετικά χαρακτηριστικά του υλικού 
συσκευασίας, ιδίως καθαρότητα και 
σταθερότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται η πραγματική πληροφορία και όχι 'περιγραφή' της.

Τροπολογία 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιγραφή της κανονικής και εύλογα 
αναμενόμενης χρήσης του προϊόντος. Το 
σκεπτικό εξηγείται ιδίως με βάση τις 
προειδοποιήσεις και άλλες επεξηγήσεις 
στην επισήμανση του προϊόντος.

Κανονική και εύλογα αναμενόμενη χρήση
του προϊόντος. Το σκεπτικό εξηγείται ιδίως 
με βάση τις προειδοποιήσεις και άλλες 
επεξηγήσεις στην επισήμανση του 
προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται η πραγματική πληροφορία και όχι 'περιγραφή' της. 
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Τροπολογία 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 6 – εισαγωγή

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιγραφή της έκθεσης στο καλλυντικό 
προϊόν που συνεκτιμά τις διαπιστώσεις 
του τμήματος 5 σε σχέση με τα εξής:

Δεδομένα και εκτίμηση της έκθεσης στο 
καλλυντικό προϊόν όπου συνεκτιμώνται οι
διαπιστώσεις του τμήματος 5 σε σχέση με 
τα εξής:

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται να εμφαίνονται τα δεδομένα και αποτίμηση της πληροφορίας και όχι 
'περιγραφή' της.

Τροπολογία 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιγραφή της έκθεσης στις ουσίες που 
περιέχονται στο καλλυντικό προϊόν για τα 
σχετικά τοξικολογικά τελικά σημεία στην 
οποία λαμβάνονται υπόψη οι πληροφορίες 
του τμήματος 6.

Δεδομένα και εκτίμηση της έκθεσης στις 
ουσίες που περιέχονται στο καλλυντικό 
προϊόν για τα σχετικά τοξικολογικά τελικά 
σημεία όπου λαμβάνονται υπόψη οι 
πληροφορίες του τμήματος 6.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται να εμφαίνονται τα δεδομένα και αποτίμηση της πληροφορίας και όχι 
'περιγραφή' της.
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Τροπολογία 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, 
περιγραφή του τοξικολογικού προφίλ 
όλων των σχετικών τοξικολογικών τελικών 
σημείων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
αξιολόγηση της τοπικής τοξικότητας, 
(ερεθισμός του δέρματος και των ματιών), 
στην ευαισθητοποίηση του δέρματος και, 
στην περίπτωση της απορρόφησης 
υπεριωδών ακτίνων, στη φωτοεπαγόμενη 
τοξικότητα.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, 
εκτίμηση του τοξικολογικού προφίλ όλων 
των σχετικών τοξικολογικών τελικών 
σημείων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
αξιολόγηση της τοπικής τοξικότητας, 
(ερεθισμός του δέρματος και των ματιών), 
στην ευαισθητοποίηση του δέρματος και, 
στην περίπτωση της απορρόφησης 
υπεριωδών ακτίνων, στη φωτοεπαγόμενη 
τοξικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται εκτίμηση της πληροφορία και όχι 'περιγραφή' της.

Τροπολογία 114
Frédérique Ries

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 8 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, 
περιγραφή του τοξικολογικού προφίλ όλων 
των σχετικών τοξικολογικών τελικών 
σημείων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην 
αξιολόγηση της τοπικής τοξικότητας, 
(ερεθισμός του δέρματος και των ματιών), 
στην ευαισθητοποίηση του δέρματος και, 
στην περίπτωση της απορρόφησης 
υπεριωδών ακτίνων, στη φωτοεπαγόμενη 
τοξικότητα.

Με την επιφύλαξη του άρθρου 14, 
περιγραφή του τοξικολογικού προφίλ όλων 
των σχετικών τοξικολογικών τελικών 
σημείων που έχουν προσδιορισθεί ως 
σχετικά στο έγγραφο καθοδήγησης της 
ΕΕΚΠ για τη διενέργεια δοκιμών των 
συστατικών καλλυντικών προϊόντων και 
την εκτίμηση της ασφαλείας τους 
συγκεκριμένα για το προϊόν όπου 
χρησιμοποιείται η ουσία. Ιδιαίτερη 
έμφαση δίνεται στην αξιολόγηση της 
τοπικής τοξικότητας, (ερεθισμός του 
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δέρματος και των ματιών), στην 
ευαισθητοποίηση του δέρματος και, στην 
περίπτωση της απορρόφησης υπεριωδών 
ακτίνων, στη φωτοεπαγόμενη τοξικότητα.

Or. en

Αιτιολόγηση

Οι παρασκευαστές που προβαίνουν σε εκτίμηση της ασφαλείας των ουσιών τις οποίες 
χρησιμοποιούν σε καλλυντικά πρέπει να ακολουθούν πάντοτε το έγγραφο καθοδήγησης που 
εκπονεί η ΕΕΚΠ για τις δοκιμές των συστατικών καλλυντικών προϊόντων και την υποχρεωτική 
εκτίμηση της ασφαλείας τους.

Τροπολογία 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 8 – εδάφιο 3 – παύλα 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

- στην αλληλεπίδραση ουσιών. - στην αλληλεπίδραση ουσιών (σωρευτικά 
αποτελέσματα και αποτελέσματα συνεργίας)

Or. en

Αιτιολόγηση

Τα καλλυντικά περιέχουν ευρύ φάσμα διαφορετικών ουσιών.  Και ο κόσμος χρησιμοποιεί ευρύ 
φάσμα διαφορετικών καλλυντικών προϊόντων. Το τοξικολογικό προφίλ πρέπει να μελετά 
ιδιαιτέρως τα δυνατά σωρευτικά αποτελέσματα ή αποτελέσματα συνεργίας.

Τροπολογία 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Περιγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών 
και των σοβαρών ανεπιθύμητων 

Πλήρη δεδομένα σχετικά με τις 
ανεπιθύμητες ενέργειες και τις σοβαρές 
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ενεργειών για το καλλυντικό προϊόν και, 
κατά περίπτωση, για άλλα καλλυντικά 
προϊόντα. Η περιγραφή περιλαμβάνει 
στατιστικά στοιχεία.

ανεπιθύμητες ενέργειες για το καλλυντικό 
προϊόν και, κατά περίπτωση, για άλλα 
καλλυντικά προϊόντα. Τούτο περιλαμβάνει 
στατιστικά στοιχεία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται να δίδονται πλήρη δεδομένα για την πληροφορία και όχι 'περιγραφή' 
της.

Τροπολογία 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άλλες σχετικές πληροφορίες, π.χ. 
περιγραφή μελετών που έχουν γίνει σε 
ανθρώπους εθελοντές.

Άλλες σχετικές πληροφορίες, π.χ. μελέτες
που έχουν γίνει σε ανθρώπους εθελοντές.

Or. en

Αιτιολόγηση

Ο όρος 'περιγραφή' είναι νέος και πολύ ασαφής. Δεν υφίσταται κατ' αυτήν την έννοια στην εν 
ισχύι οδηγία. Χρειάζεται η πληροφορία αυτή καθ' εαυτή και όχι 'περιγραφή' της. 

Τροπολογία 118
Françoise Grossetête

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άλλες σχετικές πληροφορίες, π.χ. 
περιγραφή μελετών που έχουν γίνει σε 
ανθρώπους εθελοντές.

Άλλες σχετικές πληροφορίες, π.χ. 
περιγραφή μελετών που έχουν γίνει σε 
ανθρώπους εθελοντές ή τα δεόντως 
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επιβεβαιωμένα και τεκμηριωμένα 
ευρήματα εκτιμήσεων του κινδύνου που 
έχουν διεξαχθεί σε άλλα σχετικά πεδία.

Or. fr

Αιτιολόγηση

Πρέπει να είναι δυνατόν να χρησιμοποιούνται δεδομένα από εκτιμήσεις του κινδύνου που έχουν 
διεξαχθεί σε άλλα πεδία, όταν τούτο σχετίζεται με την εκτίμηση της ασφάλειας του 
συγκεκριμένου καλλυντικού.

Τροπολογία 119
Lambert van Nistelrooij

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος A – σημείο 10

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άλλες σχετικές πληροφορίες, π.χ. 
περιγραφή μελετών που έχουν γίνει σε 
ανθρώπους εθελοντές.

Άλλες σχετικές πληροφορίες, π.χ. 
περιγραφή μελετών που έχουν γίνει σε 
ανθρώπους εθελοντές ή το πώς έχουν 
ληφθεί υπόψη τα τεκμηριωμένα και 
αιτιολογημένα αποτελέσματα εκτιμήσεων 
του κινδύνου που έχουν διεξαχθεί σε άλλα 
σχετικά πεδία.

Or. en

Αιτιολόγηση

Η χρησιμοποίηση υφισταμένων δεδομένων από εκτιμήσεις του κινδύνου σε άλλα πεδία πρέπει 
να είναι δυνατή όταν είναι σχετικά με την εκτίμηση ασφαλείας του συγκεκριμένου καλλυντικού.
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Τροπολογία 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα I – μέρος Β – σημείο 3 – υποδιαίρεση 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Εκτιμούνται οι πιθανές αλληλεπιδράσεις 
των ουσιών που περιέχει το καλλυντικό 
προϊόν. Εάν δεν αναμένεται τέτοια 
αλληλεπίδραση, αυτό αιτιολογείται 
δεόντως.

Εκτιμούνται οι πιθανές αλληλεπιδράσεις 
των ουσιών που περιέχει το καλλυντικό 
προϊόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

Είναι αδύνατη η επαλήθευση και δέουσα αιτιολόγηση μη υφισταμένου αποτελέσματος!

Τροπολογία 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα III – εισαγωγή (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτός ο κατάλογος ουσιών δεν ισχύει για 
ουσίες υπό τη μορφή νανοϋλικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο κατάλογος έχει συνταχθεί για ουσίες υπό 'κανονική' μορφή. Δεν έχει συνταχθεί για 
αυτές τις ουσίες υπό νανομορφή. Όλα τα νανοϋλικά που αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλή προς 
χρήση πρέπει να καταγράφονται στο Παράρτημα VI α. Πρέπει επομένως να ορίζεται σαφώς ότι 
αυτός ο κατάλογος ουσιών δεν ισχύει για αυτές τις ουσίες υπό μορφή νανοϋλικών.
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Τροπολογία 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα IV – εισαγωγή (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτός ο κατάλογος ουσιών δεν ισχύει για 
ουσίες υπό τη μορφή νανοϋλικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο κατάλογος έχει συνταχθεί για ουσίες υπό 'κανονική' μορφή. Δεν έχει συνταχθεί για 
αυτές τις ουσίες υπό νανομορφή. Όλα τα νανοϋλικά που αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλή προς 
χρήση πρέπει να καταγράφονται στο Παράρτημα VI α. Πρέπει επομένως να ορίζεται σαφώς ότι 
αυτός ο κατάλογος ουσιών δεν ισχύει για αυτές τις ουσίες υπό μορφή νανοϋλικών.

Τροπολογία 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα V – εισαγωγή (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτός ο κατάλογος ουσιών δεν ισχύει για 
ουσίες υπό τη μορφή νανοϋλικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο κατάλογος έχει συνταχθεί για ουσίες υπό 'κανονική' μορφή. Δεν έχει συνταχθεί για 
αυτές τις ουσίες υπό νανομορφή. Όλα τα νανοϋλικά που αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλή προς 
χρήση πρέπει να καταγράφονται στο Παράρτημα VI α. Πρέπει επομένως να ορίζεται σαφώς ότι 
αυτός ο κατάλογος ουσιών δεν ισχύει για αυτές τις ουσίες υπό μορφή νανοϋλικών.
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Τροπολογία 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI – εισαγωγή (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Αυτός ο κατάλογος ουσιών δεν ισχύει για 
ουσίες υπό τη μορφή νανοϋλικών.

Or. en

Αιτιολόγηση

Αυτός ο κατάλογος έχει συνταχθεί για ουσίες υπό 'κανονική' μορφή. Δεν έχει συνταχθεί για 
αυτές τις ουσίες υπό νανομορφή. Όλα τα νανοϋλικά που αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλή προς 
χρήση πρέπει να καταγράφονται στο Παράρτημα VI α. Πρέπει επομένως να ορίζεται σαφώς ότι 
αυτός ο κατάλογος ουσιών δεν ισχύει για αυτές τις ουσίες υπό μορφή νανοϋλικών.

Τροπολογία 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Πρόταση κανονισμού
Παράρτημα VI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα VI α

Κατάλογος επιτρεπομένων νανοϋλικών

Or. en

Αιτιολόγηση

Τροποποίηση της τροπολογίας 29 της εισηγήτριας για να κλείσει ένα σοβαρό 'παραθυράκι'. 
Μείζονα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος είναι π.χ. φίλτρα υπεριώδους 
ακτινοβολίας όπως είναι το διοξείδιο του τιτανίου. Το διοξείδιο του τιτανίου εγγράφεται ήδη 
στο Παράρτημα VI, μολονότι υπό τη μορφή νανοδιαστάσεων ουδέποτε υπέστη ειδική για τις 
νανοδιαστάσεις αποτίμηση. Αφ' εαυτής η εγγραφή στα Παραρτήματα III-VI δεν εξασφαλίζει ότι 
τα εν λόγω συστατικά είναι ασφαλή όταν χρησιμοποιούνται σε νανοδιαστάσεις, λόγος για τον 
οποίον δεν πρέπει να οδηγεί στο να επιτρέπονται αυτές οι χρήσεις.  Όλα τα νανοϋλικά ασχέτως 
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του τί επιτελούν για τα οποία ευρίσκει κανείς ότι είναι ασφαλή πρέπει να εμφαίνονται στο 
Παράρτημα VI α.
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