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Módosítás 30
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(12) A kozmetikai termékek biztonságosak 
kell hogy legyenek, amennyiben
rendeltetésszerűen vagy elvárható,
feltételek mellett használják. Az előny-
kockázat alapú érvelés  különösen nem 
lehet indoka az emberi egészség 
veszélyeztetésének.

(12) A kozmetikai termékek biztonságosak 
kell hogy legyenek, amennyiben
rendeltetésszerűen vagy elvárható,
feltételek mellett használják. Az előny-
kockázat alapú érvelés  különösen nem 
lehet indoka az emberi egészségre nézve
várhatóan káros hatásokat okozó,
elfogadhatatlan veszélyeztetésének.

Or. en

Indokolás

Mivel nincs olyan, hogy „zéró veszély”, illetve „nincs veszély”, ezért a „veszély” fogalmát 
minősíteni kell. Az „elfogadhatatlan kockázat” kifejezés szerepel a REACH szövegében (pl. 
ld. a (73) preambulumbekezdést és a 68. cikk (1) bekezdését). A változtatásra a REACH-
rendelettel való összhang érdekében van szükség.

Módosítás 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A jelenleg rendelkezésre álló 
vizsgálati módszerek nem megfelelőek a 
nanoanyagokkal kapcsolatos kockázatok 
értékelésére. Sürgősen ki kell fejleszteni 
az állatkísérleteket mellőző 
nanospecifikus vizsgálati módszereket. Az 
emberi egészség védelme és az 
állatkísérletek megakadályozása 
érdekében a nanoanyagok kozmetikai 
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termékekben való felhasználását egészen 
addig be kell tiltani, amíg elegendő 
számú, az állatkísérleteket mellőző 
nanospecifikus vizsgálati módszer 
használatát hagyták jóvá és e vizsgálatok 
alapján megfelelő biztonsági értékelés 
készült.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nem léteznek módszerek a nanoanyagok biztonságának értékelésére. Mivel a 
kozmetikai termékek összetevőivel kapcsolatos állatkísérleteket 2013-ra fokozatosan meg kell 
szüntetni, a nanoanyagokat a kezdetektől fogva az állatkísérleteket mellőző nanospecifikus 
vizsgálati módszerek alapján kell értékelni. Amíg nem állnak rendelkezésre állatkísérleteket 
mellőző nanospecifikus vizsgálati módszerek, a kozmetikai termékekben használt 
nanoanyagok megfelelő biztonsági értékelésére, használatukat be kell tiltani az emberi 
egészség védelme és az állatkísérletek megakadályozása érdekében.

Módosítás 32
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) Az olyan kozmetikai termék 
forgalomba hozatala előtt, amely a VIa. 
mellékletben még nem szereplő 
nanoanyagot tartalmaz, a nanoanyagot a 
fogyasztási cikkek tudományos 
bizottságának (SCCP) megfelelő 
nanospecifikus biztonsági értékelésnek 
kell alávetnie. A nanoanyag VIa. 
melléklet listájába való felvétele 
érdekében a felelős személynek kérelmet 
és kockázatértékelést kell benyújtania a 
Bizottságnak. A kockázatértékelésnek 
figyelembe kell vennie a használt 
nanoanyag egyedi jellegét és azt, hogy a 
kérdéses kozmetikai terméket milyen célra 
szánják. A nanoanyagokat tartalmazó 
kozmetikai termék csak akkor hozható 
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forgalomba, ha a Bizottság a fogyasztási 
cikkek tudományos bizottsága 
véleményének kellő figyelembevételével 
úgy ítéli meg, hogy a nanoanyag 
használata biztonságos az adott 
termékben.

Or. en

Indokolás

Modification of amendment 2 by the rapporteur.

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

Módosítás 33
Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat
27 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(27) A termékbiztonság biztosítása 
érdekében a tiltott anyagok nyomokban 
való jelenléte csak akkor elfogadható, ha 
azt  helyes gyártási eljárások mellett sem 
lehet technológiailag elkerülni, valamint a 
termék ezzel együtt is biztonságos.

(27) A termékbiztonság biztosítása 
érdekében a tiltott anyagok nyomokban 
való jelenléte csak akkor elfogadható, ha 
azt  helyes gyártási eljárások mellett sem 
lehet technológiailag elkerülni, valamint a 
termék ezzel együtt is biztonságos. A tiltott 
anyagok – akár nyomokban való 
jelenlétének – elkerülését lehetővé tevő 
bármely technológiai innovációnak 
elsőbbséget kell biztosítani, és azt az 
emberi egészség magas szintű védelmének 
biztosítása érdekében kell alkalmazni.

Or. fr
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Indokolás

Az átdolgozott javaslat indokolásának 3. célkitűzése értelmében az EU-ban forgalomba hozott 
kozmetikai termékeknek biztonságosnak kell lenniük, figyelembe véve az ágazatban végbement 
innovációt. Következésképpen, ha a tiltott anyagok elkerülhetők, a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell minden olyan technológiai innováció végrehajtását, amely az emberi 
egészség magasabb szintű védelmét nyújtja.

Módosítás 34
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
31 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(31) A kozmetikai késztermékek 
biztonságossága már az összetevők 
biztonságosságáról szerzett ismeretek 
alapján biztosítható. A kozmetikai 
késztermékekkel kapcsolatos 
állatkísérleteket tiltó rendelkezéseket ezért 
biztosítani  kell. Bizottsági 
iránymutatásokkal lehetne megkönnyíteni 
azon  módszerek – különösen a kis- és 
középvállalkozások által történő –
alkalmazását , amelyek nem használnak fel 
állatokat a kozmetikai késztermékek 
biztonságosságának vizsgálatára.

(31) A kozmetikai késztermékek 
biztonságossága már az összetevők 
biztonságosságáról szerzett ismeretek 
alapján biztosítható. A kozmetikai 
késztermékekkel kapcsolatos 
állatkísérleteket tiltó rendelkezéseket ezért 
biztosítani  kell. Bizottsági 
iránymutatásokkal lehetne megkönnyíteni 
azon vizsgálati módszerek és a 
rendelkezésre álló vonatkozó adatok 
értékelési eljárásainak, beleértve az 
interpoláción és a bizonyítékok 
mérlegelésén alapuló megközelítéseknek –
különösen a kis- és középvállalkozások 
által történő – alkalmazását, amelyek nem 
használnak fel állatokat a kozmetikai 
késztermékek biztonságosságának 
vizsgálatára.

Or. en

Indokolás

Fontos felismerni, hogy minden rendelkezésre álló vonatkozó adatot, függetlenül attól, hogy 
honnan származik (in vitro vagy in silico módszerekből, helyes laboratóriumi gyakorlat 
(GLP)/vagy nem a helyes laboratóriumi gyakorlat alapján végzett állatkísérletekből, meglévő 
humán adatokból), megfelelően mérlegelni kell a kozmetikai késztermékek biztonsági 
értékelésekor.
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Módosítás 35
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
53 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(53a) A biztonsági értékelés során és a 
termékinformációs dokumentáció 
elkészítésekor a felelős személytől 
elvárható, hogy felhasználja többek között 
a 1907/2006/EK rendelet alapján az 
anyagokról rendelkezésre álló 
információt. Ha az anyagok kozmetikai 
termékekben való biztonságos használata 
érdekében szükséges, a Bizottság 
megfontolja az 1907/2006/EK rendelet 
megfelelő módosításának szükségességét.

Or. en

Indokolás

Minden releváns adatot megfelelően figyelembe kell venni a kozmetikai késztermékek 
biztonsági értékelésénél. Az ilyen adatok fontos potenciális lelőhelyéül az 1907/2006 rendelet 
által kötelezően előírt, kémiai biztonsági jelentések szolgálhatnak. Rendelkezésnek kell 
születnie arról az eljárásról, amelynek révén, ha szükséges, módosítható az 1907/2006 
rendelet, hogy ezáltal megfelelő információ álljon rendelkezésre az anyagokról a kozmetikai 
termékek biztonsági értékelésének elkészítése során, illetve azt követően a termékinformációs 
dokumentáció elkészítéséhez. Mindez összhangban áll a REACH rendelettel.

Módosítás 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) „kozmetikai összetevő”: a kozmetikai 
termékhez szándékosan hozzáadott 
minden szintetikus vagy természetes 
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anyag vagy keverék.

Or. en

Módosítás 37
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

b) „gyártó”: természetes vagy jogi 
személy, aki saját nevével vagy 
védjegyével ellátott kozmetikai terméket 
tervez vagy gyárt, illetve ilyen terméket 
terveztet vagy gyártat;

b) „gyártó”: természetes vagy jogi 
személy, aki saját nevével vagy 
védjegyével ellátott kozmetikai terméket 
tervez, gyárt vagy csomagol, illetve ilyen 
terméket terveztet, gyártat vagy 
csomagoltat;

Or. fr

Indokolás

A „gyártó” átfogó meghatározásának kimerítőnek kell lennie, és magában kell foglalnia a 
kozmetikai termékek gyártásának minden szakaszát.

Módosítás 38
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ba) „alvállalkozó”: minden olyan 
természetes vagy jogi személy, aki a 
fővállalkozóként eljáró más természetes 
vagy jogi személy nevében tervez, gyárt 
vagy csomagol termékeket. A fővállalkozót 
specifikációk és szerződés köti az 
alvállalkozóhoz.
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Or. fr

Módosítás 39
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) „forgalmazó”: minden olyan 
természetes vagy jogi személy, aki egy 
terméket megvesz és azt változatlan 
formában újra eladja, és a védjeggyel 
kapcsolatban nem rendelkezik 
tulajdonjogokkal.

Or. fr

Módosítás 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) „nyomok”: valamely anyag 
véletlenszerű jelenléte egyes természetes 
vagy szintetikus összetevőkből álló 
szennyeződések, a gyártási folyamat, a 
tárolás, a szállítóeszközökből való 
áthelyezés vagy a csomagolás 
következtében;

g) „nyomok”: valamely anyag 
véletlenszerű és műszakilag 
elkerülhetetlen jelenléte egyes természetes 
vagy szintetikus összetevőkből álló 
szennyeződések, a gyártási folyamat, a 
tárolás, a szállítóeszközökből való 
áthelyezés vagy a csomagolás 
következtében;

Or. en
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Módosítás 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – i a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) „nanoanyag”: olyan mesterségesen 
előállított anyag, amelynek egy vagy több 
külső dimenziója vagy belső szerkezete 
100 nm vagy annál kisebb méretű, és új 
tulajdonságokkal rendelkezhet a 
nanoméretű jellegzetességekkel nem 
rendelkező, ugyanazon anyaghoz képest.

Or. en

Indokolás

A nanoanyagokat a normál részecskeméretű anyagokéhoz képest új tulajdonságaik miatt 
használják a kozmetikumokban. Kis méretük káros hatások veszélyét hordozza magában, 
amelyeket megfelelően értékelni kell. A biztonsági értékelésbe való belefoglalásukhoz 
meghatározásra van szükség.

A meghatározás tükrözi a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (SCCP) által 2007 
decemberében közzétett, a kozmetikai termékekben használt nanoanyagok biztonságosságáról 
szóló véleményben szereplő teljes meghatározást, ugyanakkor a nanoanyagok körét e rendelet 
összefüggésében a mesterségesen előállított anyagokra korlátozza.

Módosítás 42
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

k) „nemkívánatos hatás”: a kozmetikai 
termékek rendeltetésszerű vagy elvárható 
használatából adódó, az emberi egészségre 
ártalmas hatás;

k) „nemkívánatos hatás”: egy egyedi
kozmetikai termék rendeltetésszerű vagy 
elvárható használatából adódó, az emberi 
egészségre káros hatás;

Or. en
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Indokolás

Az egyértelműség és az „ártalmas” szó használatának elkerülése érdekében. Az „ártalmas” 
szónak egyedi jelentése van más uniós jogszabályokban (pl. REACH és minősítési/címkézési 
jogszabályokban).

Módosítás 43
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – k a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ka) „nanotárgy”: olyan szilárd, 
szándékosan gyártott vagy használt tárgy, 
szerkezet vagy berendezés, amelynek egy 
vagy több dimenziója 100 és 500 nm 
között van.

Or. fr

Indokolás

Az előadó által javasolt definíció további meghatározást tesz szükségessé, amely kiterjed 
egyéb olyan nanotechnológiákat alkalmazó termékekre is, amelyeket bele kell foglalni a 
nanotechnológia körébe. E termékek egy vagy több dimenziója nagyobb, mint a 10.
módosításban említett méretek; ilyen termékek például a nanocsövek, a nanorostok és a 
nanofilmek.

Módosítás 44
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „súlyos nemkívánatos hatás”: olyan 
nemkívánatos hatás, mely időszakos vagy 
állandó funkcionális korlátozáshoz, 
munkaképtelenséghez, kórházi kezeléshez, 
veleszületett rendellenességekhez, 
közvetlen életveszélyhez vagy halálhoz 

l) „súlyos nemkívánatos hatás”: olyan 
nemkívánatos hatás, mely halált okoz, a 
beteg életét veszélyezteti, kórházi ellátást 
vagy huzamos kórházi kezelést von maga 
után, illetve súlyos vagy állandó 
rokkantsághoz vagy 
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vezet; egészségkárosodáshoz, veleszületett 
rendellenességhez vagy fejlődési 
rendellenességhez vezet.

Or. fr

Indokolás

A következetesség és a súlyos és ritka helyzetek lehető leggyorsabb azonosítása érdekében a 
„súlyos nemkívánatos hatás” meghatározását összhangba kell hozni az Egészségügyi 
Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Harmonizációs Konferencia (ICH) által jelenleg 
használt meghatározásokkal.

Módosítás 45
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – l pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

l) „súlyos nemkívánatos hatás”: olyan 
nemkívánatos hatás, mely időszakos vagy 
állandó funkcionális korlátozáshoz, 
munkaképtelenséghez, kórházi kezeléshez, 
veleszületett rendellenességekhez, 
közvetlen életveszélyhez vagy halálhoz 
vezet;

l) „súlyos nemkívánatos hatás”: olyan 
nemkívánatos hatás, mely funkcionális 
korlátozáshoz, munkaképtelenséghez, 
kórházi ellátáshoz vagy huzamos kórházi 
kezeléshez, veleszületett 
rendellenességhez vagy születési hibához, 
életveszélyes helyzethez vagy halálhoz 
vezet;

Or. en

Indokolás

A „súlyos nemkívánatos hatással” kapcsolatban a következetesség érdekében figyelembe veszi 
az Egészségügyi Világszervezet (WHO) és a Nemzetközi Harmonizációs Konferencia (ICH) 
meghatározását.
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Módosítás 46
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 1 bekezdés – n a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

na) „hamisított kozmetikai termék”: 
minden olyan kozmetikai termék, 
beleértve annak csomagolását és 
címkézését is, amely védjeggyel, 
forgalmazási névvel vagy bármely más 
típusú márkaazonosítóval, bélyeggel, 
emblémával vagy bármely, ilyen típusú 
jelzéssel van ellátva, és ez a terméket 
ténylegesen gyártó személytől eltérő 
kozmetikaitermék-gyártóé, és ezért az 
valótlanul állítja, hogy a termék más 
kozmetikaitermék-gyártó terméke, vagy 
valótlanul jeleníti meg ekként.

Or. fr

Indokolás

Az európai kozmetikai ágazat a hamisítás által az egyik leginkább érintett ipari tevékenység, 
amely egyre nagyobb veszélyt jelent az emberi egészségre. Ez a rendeletben konkrét választ 
igényel, hogy a problémát megfelelően kezelni lehessen a bűncselekmény, a piaci felügyelet, 
az előírások megsértése esetén a tájékoztatás, valamint a szankciók meghatározása révén.

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

Rendeletre irányuló javaslat
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Tekintettel a különböző testületek által 
közzétett eltérő nanoanyag-
meghatározásokra, valamint a 
nanotechnológiák terén tapasztalt 
folyamatos műszaki és tudományos 



PE412.251v01-00 14/67 AM\742694HU.doc

HU

fejlődésre, a Bizottság:
a) az Európai Közösségben és, lehetőség 
szerint, nemzetközi szinten, az illetékes 
nemzetközi fórumok által elfogadott 
meghatározást javasol e rendelet 
elfogadását követően 18 hónapon belül. 
Ennek elfogadását követően az (1) 
bekezdés a) pontját módosítani kell;
b) kiigazítja és módosítja az (1) cikk a) 
pontjában foglalt meghatározást, hogy az 
lépést tartson a tudományos és műszaki 
fejlődéssel és a későbbiekben, nemzetközi 
szinten elfogadott meghatározásokkal.
Az a) és b) pontban említett, e rendelet 
nem alapvető fontosságú elemeinek 
módosítására – beleértve annak 
kiegészítésére – irányuló intézkedések 
elfogadása a 27. cikk (3) bekezdésében 
meghatározott, ellenőrzéssel történő 
szabályozási bizottsági eljárás szerint 
történik.

Or. fr

Indokolás

E gyorsan fejlődő, kiemelkedő technológiai területen fontos nemzetközileg elfogadott 
meghatározást találni a nanoanyagokra. Szintúgy fontos, hogy ez a meghatározás 
haladéktalanul bekerüljön e rendeletbe. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy a nemzetközi 
megállapodás tető alá hozása sokáig tarthat. Ezért valószínűleg két szakaszban kell 
továbbhaladni: először EU-szinten, majd ezt követően nemzetközi szinten kell egyetértést 
elérni.

Módosítás 48
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
3 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kozmetikai termékek megjelenése, 
formája, színe, illata, csomagolása, 
címkézése, súlya, mérete vagy ezen 
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tulajdonságok bármely kombinációja nem 
okozhatja azt, hogy a fogyasztók, 
különösen a gyermekek, összetévesztik 
őket az élelmiszerekkel.

Or. pt

Indokolás

El kell kerülni a kozmetikai termékek és az élelmiszerek egyre gyakoribb összetévesztését.

Módosítás 49
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
4 cikk – 5 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5a. A felelős személyt (gyártót, importőrt 
vagy mást) kötelezni kell arra, hogy 
minden őt megkereső illetékes hatóság 
részére adjon választ és adjon meg 
minden kért információt az ezen 
hatóságok által könnyen érthető nyelven.

Or. pt

Módosítás 50
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

4a. cikk
A forgalmazók, importőrök és 
kiskereskedők kötelezettségei

Amennyiben a forgalmazó, az importőr 
vagy a kiskereskedő úgy véli, vagy okkal 
hiszi, hogy egy termék hamisított és ezért 
nem felel meg az e rendeletben 
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megállapított szabályoknak, a terméket 
nem hozza forgalomba.
Amennyiben a forgalmazó, az importőr 
vagy a kiskereskedő forgalomba hozza 
vagy már forgalomba hozta a terméket, és 
utólag megtudja, hogy a termék hamisított 
és ezért nem felel meg az e rendeletben 
megállapított szabályoknak, azonnal 
kivonja azt a forgalomból és minden, már 
eladott terméket visszahív. Továbbá, 
amennyiben hamisított terméket hoztak 
forgalomba, a forgalmazó értesíti azon 
tagállam illetékes nemzeti hatóságait, 
amelyben a terméket forgalomba hozták.

Or. fr

Indokolás

A hamisítás elleni küzdelem alapvető fontosságú a közegészségügy és a versenyképesség 
számára.

Módosítás 51
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
5 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Helyes gyártási eljárásnak tekintendő 
egy eljárás, amennyiben megfelel a 
vonatkozó harmonizált szabványoknak, 
melyek referenciáit az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétették.

2. Helyes gyártási eljárásnak tekintendő 
egy eljárás, amennyiben megfelel a 
vonatkozó harmonizált szabványoknak, 
melyek referenciáit az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában közzétették, vagy 
egyéb nemzetközileg elismert 
szabványoknak.

Or. fr

Indokolás

A nemzetközi kereskedelem működése akadályozásának elkerülése érdekében.
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Módosítás 52
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelős személy biztosítja, hogy a 
kozmetikai termékről kiállított biztonsági 
jelentést a termék forgalomba hozatalát 
követően szerzett további releváns 
információk fényében aktualizálják.

A felelős személy biztosítja, hogy:

a) a biztonsági értékelés során figyelembe 
veszik azt, hogy a kérdéses kozmetikai 
terméket milyen célra szánják, csakúgy 
mint a várt rendszeres expozíciót a végső 
összetétel egyes összetevőire;
b) az értékelési eljárás során megfelelő, a 
bizonyítékok mérlegelésén alapuló 
megközelítést alkalmaznak a számos 
forrásból, beleértve in vitro, in silico, 
helyes laboratóriumi gyakorlat 
(GLP)/vagy nem a helyes laboratóriumi 
gyakorlat alapján végzett kísérletekből 
vagy humán tanulmányokból származó 
releváns adatok felülvizsgálatára;
c) a kozmetikai termékről kiállított 
biztonsági jelentést a termék forgalomba 
hozatalát követően szerzett további 
releváns információk fényében 
aktualizálják.

Or. en

Indokolás

Fontos felismerni, hogy minden rendelkezésre álló vonatkozó adatot, függetlenül attól, hogy 
honnan származik (in vitro vagy in silico módszerekből, helyes laboratóriumi gyakorlat 
(GLP)/vagy nem a helyes laboratóriumi gyakorlat alapján végzett állatkísérletekből, meglévő 
humán adatokból), megfelelően mérlegelni kell a kozmetikai késztermékek biztonsági 
értékelésekor.
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Módosítás 53
Erna Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
Article 7 – paragraph 1 – subparagraph 2

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A felelős személy biztosítja, hogy a 
kozmetikai termékről kiállított biztonsági 
jelentést a termék forgalomba hozatalát 
követően szerzett további releváns 
információk fényében aktualizálják.

A felelős személy biztosítja, hogy:

a) a biztonsági értékelés során figyelembe 
veszik azt, hogy a kérdéses kozmetikai 
terméket milyen célra szánják, csakúgy 
mint a várt rendszeres expozíciót a végső 
összetétel egyes összetevőire;
b) az értékelési eljárás során megfelelő, a 
bizonyítékok mérlegelésén alapuló 
megközelítést alkalmaznak a számos 
forrásból, beleértve in vitro, in silico, 
helyes laboratóriumi gyakorlat 
(GLP)/vagy nem a helyes laboratóriumi 
gyakorlat alapján végzett kísérletekből 
vagy humán tanulmányokból származó 
releváns adatok felülvizsgálatára;
c) a kozmetikai termékről kiállított 
biztonsági jelentést a termék forgalomba 
hozatalát követően szerzett további 
releváns információk fényében 
aktualizálják.

Or. fr

Indokolás

Fontos felismerni, hogy minden rendelkezésre álló vonatkozó adatot, függetlenül attól, hogy 
honnan származik – in vitro vagy in silico módszerekből, helyes laboratóriumi gyakorlat 
(GLP) alapján végzett állatkísérletekből, humán vagy más tanulmányokból –, megfelelően 
mérlegelni kell a kozmetikai késztermékek biztonsági értékelésekor (ld. az előadó 6. 
módosítását is).
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Módosítás 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kozmetikai termék biztonsági 
értékelését végző személy az I. melléklet 
B. részének értelmében felsőfokú 
oklevéllel, bizonyítvánnyal, vagy 
felsőoktatási intézményben szerzett más 
képesítéssel rendelkezik, vagy a 
tagállamok által ezzel egyenértékűnek 
elismert gyógyszerészeti, orvostudományi 
vagy ezek rokontudományai terén végzett, 
legalább három éves tanulmányt folytatott.

2. A kozmetikai termék biztonsági 
értékelését végző személy az I. melléklet 
B. részének értelmében felsőfokú 
oklevéllel, bizonyítvánnyal, vagy 
felsőoktatási intézményben szerzett más 
képesítéssel rendelkezik, vagy a 
tagállamok által ezzel egyenértékűnek 
elismert gyógyszerészeti, toxikológiai,
vegyészeti, orvostudományi vagy ezek 
rokontudományai terén végzett, legalább 
három éves tanulmányt folytatott.

Or. en

Módosítás 55
Bart Staes

Rendeletre irányuló javaslat
7 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A kozmetikai termék biztonsági 
értékelését végző személy az I. melléklet 
B. részének értelmében felsőfokú 
oklevéllel, bizonyítvánnyal, vagy 
felsőoktatási intézményben szerzett más 
képesítéssel rendelkezik, vagy a 
tagállamok által ezzel egyenértékűnek 
elismert gyógyszerészeti, orvostudományi 
vagy ezek rokontudományai terén végzett,
legalább három éves tanulmányt
folytatott.

2. A kozmetikai termék biztonsági 
értékelését végző személy az I. melléklet 
B. részének értelmében felsőfokú 
oklevéllel, bizonyítvánnyal, vagy 
felsőoktatási intézményben szerzett más 
képesítéssel rendelkezik, vagy a 
tagállamok által ezzel egyenértékűnek 
elismert gyógyszerészeti, toxikológiai,
orvostudományi vagy ezek 
rokontudományai terén tanulmányokat
folytatott.

Or. en



PE412.251v01-00 20/67 AM\742694HU.doc

HU

Indokolás

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.

Módosítás 56
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felelős személy  vezeti a felelősségi
körébe utalt kozmetikai termékről kiállított 
termékinformációs dokumentációt.

1. A felelős személy  vezeti a felelősségi 
körébe utalt, forgalomba hozott kozmetikai 
termékről kiállított termékinformációs 
dokumentációt.

Or. pl

Indokolás

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

Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)” W artykule 7 należy zatem 
odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.
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Módosítás 57
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felelős személy  vezeti a felelősségi 
körébe utalt kozmetikai termékről kiállított 
termékinformációs dokumentációt.

1. A felelős személy  vezeti a felelősségi 
körébe utalt, forgalomba hozott kozmetikai 
termékről kiállított termékinformációs 
dokumentációt.

Or. pl

Indokolás

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.

Módosítás 58
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A felelős személy  vezeti a felelősségi 
körébe utalt kozmetikai termékről kiállított 
termékinformációs dokumentációt.

1. A felelős személy  vezeti a felelősségi 
körébe utalt kozmetikai termékről kiállított 
termékinformációs dokumentációt. 
Amennyiben a fejlesztési és/vagy gyártási 
tevékenységeket alvállalkozó végzi, az 
információs dokumentáció megőrzésével 
kapcsolatos felelősség írásban létrejött 
szerződés révén megosztható a termék 
forgalomba hozásáért felelős személy és 
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az alvállalkozó között.

Or. fr

Indokolás

E rendeletben figyelembe kell venni azokat a gyakori eseteket, amikor a termék forgalomba 
hozásáért felelős személyek kozmetikai termékeik fejlesztésével és/vagy gyártásával 
alvállalkozókat bíznak meg. Ilyen esetekben az információs dokumentációt a fővállalkozó és 
az alvállalkozója különféle okok miatt megosztja (információk aktualizálása, titoktartás, cím 
feltüntetése).

Módosítás 59
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
8 cikk – 3 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

3a. A felelős személy a termékinformációs 
dokumentációt a kozmetikai termék utolsó 
szállításától számított legalább tíz évig 
hozzáférhetővé teszi.

Or. fr

Indokolás

Meg kell határozni azt az időtartamot, amely során a termékinformációs dokumentációt meg 
kell őrizni azt követően, hogy a kozmetikai termék már nincs forgalomban. A tíz év 
összhangban áll a más jogszabályokban az információk megőrzésére vonatkozó 
időtartammal.

Módosítás 60
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
9 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Alkalmazandó közösségi jogszabály 2. Alkalmazandó közösségi jogszabály 
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hiányában úgy kell tekinteni, hogy 
teljesülnek az (1) bekezdésben foglaltak, 
amennyiben az alkalmazott eljárás 
megfelel a vonatkozó harmonizált 
szabványoknak, melyek referenciáit az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétették.

hiányában úgy kell tekinteni, hogy 
teljesülnek az (1) bekezdésben foglaltak, 
amennyiben az alkalmazott eljárás 
megfelel a vonatkozó harmonizált 
szabványoknak, melyek referenciáit az 
Európai Unió Hivatalos Lapjában 
közzétették, vagy egyéb nemzetközileg 
elismert szabványoknak.

Or. fr

Indokolás

A nemzetközi kereskedelem működése akadályozásának elkerülése érdekében.

Módosítás 61
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a kozmetikai termék eredeti 
címkézése;

Or. pt

Módosítás 62
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) az illetékes hatóság és az a nyelv vagy 
nyelvek, amelye(ke)n a termékinformációs 
dokumentációt rendelkezésre bocsátották;

Or. pt
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Módosítás 63
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – d a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

da) a helyi eladók elérhetősége és címe 
azokban a tagállamokban, amelyekben a 
terméket forgalomba hozták;

Or. pt

Módosítás 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) mikronizált részecskék formájában 
jelenlévő, az e rendelet III. és VI. 
mellékletében felsorolt anyagoktól 
különböző anyagok;

e) mikronizált részecskék vagy 
nanoanyagok formájában jelenlévő 
anyagok;

Or. en

Indokolás

Az előadó 16. módosításának módosítása. A mikronizált részecskék nem azonosak a 
nanoanyagokkal. Az értesítésnek egyaránt ki kell terjednie a mikronizált részecskékre és a 
nanoanyagokra is. A III–VI. mellékletben felsorolt anyagok nem kaphatnak mentességet.
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Módosítás 65
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
10 cikk – 1 bekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a címkézés másolata minden olyan 
tagállam esetében, amelyben a terméket 
forgalomba hozták.

Or. pt

Módosítás 66
Margrete Auken

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés –h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a VIa. mellékletben felsorolt 
nanoanyagoktól eltérő nanoanyag 
formájában létrehozott anyagok és a nem 
az e mellékletben megállapított 
feltételeknek megfelelően használt 
nanoanyag formájában létrehozott 
anyagok.

Or. en

Indokolás

Az előadó 17. módosításának módosítása, egy fontos kiskapu megszüntetése érdekében. 

A jelenleg használt főbb nanoanyagok pl. az UV-szűrők, mint amilyen a titán-dioxid. A titán-
dioxid már szerepel a VI. mellékletben, bár nanoformája soha nem esett át nanospecifikus 
értékelésen. Így a III–VI. mellékletbe való felvétel nem biztosítja ezen összetevők biztonságát, 
amennyiben azokat nanoformában használják, és ezért nem vezethet az ilyen felhasználás 
engedélyezéséhez.  A funkciótól függetlenül minden nanoanyagot, amelynek használatát 
biztonságosnak találták, a VIa. mellékletben kell felsorolni.
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Módosítás 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 bekezdés – i a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ia) nanoanyagok, egészen addig, amíg 
tudományosan megalapozott, 
nanospecifikus, gerinces állatokon végzett 
kísérleteket nem alkalmazó biztonsági 
vizsgálatokból származó információk 
alapján a nanoanyagok emberi egészségre 
gyakorolt hatásaival kapcsolatos 
biztonsági értékelések ki nem mutatták,
hogy azok biztonságosak.

Or. en

Indokolás

Jelenleg nem léteznek módszerek a nanoanyagok biztonságának értékelésére. A kozmetikai 
termékek összetevőivel kapcsolatos állatkísérletek fokozatos megszüntetésével összhangban, a 
nanoanyagokat az állatkísérleteket mellőző nanospecifikus vizsgálati módszerek alapján kell 
értékelni. Amíg nem állnak rendelkezésre állatkísérleteket mellőző nanospecifikus vizsgálati 
módszerek, a kozmetikai termékekben használt nanoanyagok megfelelő biztonsági 
értékelésére, használatukat be kell tiltani az emberi egészség védelme és az állatkísérletek 
megakadályozása érdekében.

Módosítás 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben az előző bekezdésnek 
megfelelően az értesítés olyan termékre 
vonatkozik, amely egy vagy több anyagot 
tartalmaz olyan nanoanyag formájában, 
amelyre érvényes az (1) bekezdés e) 
pontjában foglalt meghatározás, és amely 
nem szerepel e rendelet III–VI. 
mellékletében, a felelős személy köteles az 
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értesítést a termék forgalomba hozatalát 
megelőzően legalább 3 hónappal 
benyújtani.

Or. en

Indokolás

A 12a. cikk javasolt módosításával kapcsolatban és a fogyasztóvédelem biztosítása érdekében 
javasolt a korai értesítés a III–VI. mellékletben nem szereplő nanoanyagokat tartalmazó 
kozmetikai termékek esetében. A 24. és 25. cikkben leírt, az igazgatási együttműködéssel 
kapcsolatos intézkedésekkel összhangban ez a lépés lehetővé teszi az illetékes hatóságok 
számára a kérdéses termék biztonsági jelentésének tanulmányozását még a forgalomba 
hozatalt megelőzően. Ez lehetővé teszi az értékelést és, amennyiben szükséges, minden 
szükséges intézkedés végrehajtását (pl. az SCCP tanácsának kérése). 

Módosítás 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
11 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Figyelembe véve a IV. melléklet 
hatályának hajszínezékekre történő 
kiterjesztésére irányuló bizottsági 
határozatot, ezen termékek nem 
tartalmazhatnak haj színezésére szánt olyan 
színezéket, amely eltér a IV. mellékletben 
felsorolt anyagoktól, valamint haj 
színezésére szánt olyan színezéket, amelyet 
nem az említett mellékletben 
meghatározott feltételek szerint 
használnak.

2. Legkésőbb 2009. december 31-ig ezen 
termékek nem tartalmazhatnak haj 
színezésére szánt olyan színezéket, amely 
eltér a IV. mellékletben felsorolt 
anyagoktól, valamint haj színezésére szánt 
olyan színezéket, amelyet nem az említett 
mellékletben meghatározott feltételek 
szerint használnak.

Or. en

Indokolás

Elfogadhatatlan a megfelelő biztonsági tesztelés hiánya a hajfestékek terén, amelyek közül sok 
gyaníthatóan karcinogén vagy mutagén. A tudományos bizottság ismételten elítélte a 
hajfestékek biztonságának értékeléséhez szükséges megfelelő adatok hiányát. Az ágazat pedig 
újra és újra több időt kapott az adatszolgáltatásra. A 2006/67/EK irányelv újabb két évvel, 
2009 végéig tolta ki a határidőt. E határidőnek kell lennie az utolsó lehetőségnek az ágazat 
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számára az adatnyújtásra. A határidőt együttdöntési eljárás keretében kell elfogadni, 
elkerülendő, hogy a Bizottság ismét meghosszabbítsa azt a komitológiai eljárás keretében.

Módosítás 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész és 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal ezen anyagok kozmetikai 
termékekben való felhasználása 
megengedett, ha azt követően, hogy a 
67/548/EGK irányelv szerinti 
osztályozásnak megfelelően az 1. vagy 2. 
kategóriába tartozó karcinogénnek, 
mutagénnek vagy reproduktív toxicitással 
rendelkezőnek minősítették azokat, eleget 
tesznek a következő feltételeknek:

Mindazonáltal ezen anyagok egyedi
kozmetikai termékekben való felhasználása 
kivételesen megengedett e rendelet 
hatályba lépése után, ha azt követően, 
hogy a 67/548/EGK irányelv szerinti 
osztályozásnak megfelelően az 1. vagy 2. 
kategóriába tartozó karcinogénnek, 
mutagénnek vagy reproduktív toxicitással 
rendelkezőnek minősítették azokat, eleget 
tesznek a következő feltételeknek:

- a fogyasztási cikkek tudományos 
bizottsága (SCCP) értékelte őket, és 
biztonságosnak ítélte kozmetikai 
termékekben való felhasználásukat, 
különös tekintettel az expozícióra;

- a fogyasztási cikkek tudományos 
bizottsága (SCCP) értékelte őket, és 
biztonságosnak ítélte egyedi kozmetikai 
termékekben való felhasználásukat, 
különös tekintettel az egyéb szignifikáns 
forrásokból származó átfogó expozícióra, 
valamint különös figyelmet szentelve az 
érzékeny társadalmi csoportoknak;

Or. en

Indokolás

A már karcinogénnek, mutagénnek vagy reproduktív toxicitással rendelkezőnek minősített 
CMR-anyagok jelenlegi tiltásával nincs probléma. A jövőbeli mentességet a Bizottság 
bizonyos anyagok jövőbeli minősítését megelőzendő javasolta. Így a mentességet csak a 
jövőben CMR-anyagnak minősített anyagokra kell alkalmazni. A mentesség továbbá csak 
bizonyos felhasználásokra vonatkozik majd, nem pedig a kozmetikai termékekre általában.
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Módosítás 71
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 1–3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a fogyasztási cikkek tudományos 
bizottsága (SCCP) értékelte őket, és 
biztonságosnak ítélte kozmetikai 
termékekben való felhasználásukat, 
különös tekintettel az expozícióra;

i. - a fogyasztási cikkek tudományos 
bizottsága (SCCP) értékelte őket, és 
biztonságosnak ítélte kozmetikai 
termékekben való felhasználásukat, 
különös tekintettel az egyéb forrásokból 
származó átfogó expozícióra, valamint 
különös figyelmet szentelve az érzékeny 
társadalmi csoportoknak és a 
szakembereknek;

ii. kozmetikai termék összetevőjeként 
huzamos ideje használatban vannak 
anélkül, hogy karcinogén, mutagén vagy 
reproduktív toxicitással rendelkező 
tulajdonságaik biztonságilag 
aggodalomra adnának okot;
iii. a hatást úgy tekintik, hogy van 
küszöbértéke, és ezen anyagok esetében a 
biztonsági határ legalább 1000 a 7. 
cikkben említett biztonsági értékelésnek 
megfelelően;

- eleget tesznek az élelmiszerjog általános 
elveiről és követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és a tanácsi rendeletben 
meghatározott élelmiszer-biztonsági 
követelményeknek;

iv. eleget tesznek az élelmiszerjog általános 
elveiről és követelményeiről, az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra 
vonatkozó eljárások megállapításáról 
szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK 
európai parlamenti és a tanácsi rendeletben 
meghatározott élelmiszer-biztonsági 
követelményeknek;

- nem állnak rendelkezésre egyéb 
megfelelő anyagok, amit az 
alternatívaelemzés is alátámaszt.

v. nem állnak rendelkezésre egyéb 
megfelelő anyagok, amit az 
alternatívaelemzés is alátámaszt.

Or. en
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Indokolás

Egyértelművé kell tenni, hogy a kozmetikai termékekbe nem kerülhet „új” CMR-anyag, hogy 
így csökkenjen azon vegyi anyagok száma, amelyek mentesülnek az átfogó tilalom alól, és 
annak érdekében, hogy az SCCP-t ne árasszák el anyagok értékelésére irányuló kérelmek. 
Továbbá korlátozó biztonsági határokat kell bevezetni: 10 a fajok közötti (animal to humans), 
10 a fajon belüli (different humans) és 10 a CMR-anyagok és a kumulatív hatások súlyossága 
miatt.

Módosítás 72
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- nem állnak rendelkezésre egyéb
megfelelő anyagok, amit az 
alternatívaelemzés is alátámaszt.

- nem állnak rendelkezésre gazdaságilag és 
műszakilag megvalósítható, megfelelő 
alternatív anyagok, amit az 
alternatívaelemzés is alátámaszt.

Or. fr

Indokolás

A „megfelelő alternatív anyag” kifejezést ki kell egészíteni azzal az utalással, hogy ezen 
anyagoknak gazdaságilag és műszakilag megvalósíthatóknak kell lenniük, úgy, ahogy a 
REACH-jogszabályokban történt.

Módosítás 73
Dorette Corbey

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – 3 a francia bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- a kivételekre időkorlátnak kell 
vonatkoznia, és a vállalattól meg kell 
követelni helyettesítő terv benyújtását.

Or. en
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Módosítás 74
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 bekezdés – 6 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottság megbízza a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottságát (SCCP) ezen 
anyagok újraértékelésével, amint azok 
biztonságosságával kapcsolatban 
aggodalmak merülnek fel, és legkésőbb a 
III.-VI. mellékletbe való felvételüket 
követően legalább ötévente.

A Bizottság megbízza a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottságát (SCCP) ezen 
anyagok közül egy vagy több
újraértékelésével:

- ha az 1907/2006/EK rendelet 60. és 61. 
cikkének megfelelően az SCCP az egyéb 
forrásokból származó expozíció 
vizsgálatát követően feltételeket szab, 
megtagadja az anyagra vagy anyagokra 
vonatkozó engedély kiadását vagy 
visszavonja azt;
- amint azok biztonságosságával 
kapcsolatban aggodalmak merülnek fel, és 
legkésőbb a III.-VI. mellékletbe való 
felvételüket követően legalább ötévente.

Or. fr

Indokolás

A „megfelelő alternatív anyag” kifejezést ki kell egészíteni azzal az utalással, hogy ezen 
anyagoknak gazdaságilag és műszakilag megvalósíthatóknak kell lenniük, úgy, ahogy a 
REACH-jogszabályokban történt.
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Módosítás 75
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. Amikor rendelkezésre állnak közösségi 
vagy nemzetközi szinten elfogadott 
kritériumok az endokrin-romboló 
tulajdonsággal rendelkező anyagok 
azonosítására, vagy legfeljebb 5 évvel e 
rendelet hatályba lépését követően, a 
Bizottság felülvizsgálja a rendeletet az 
endokrin-romboló tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok tekintetében.

Or. en

Módosítás 76
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Nanoanyagok

1. Nanoanyag akkor használható fel 
valamely egyedi kozmetikai termékben, ha 
az anyagot a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottsága (SCCP) értékelte 
és ebben a kozmetikai termékben való 
felhasználásra biztonságosnak találta. A 
Bizottság e célból a 27. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően meghozza a szükséges 
intézkedéseket.
2. Ha egy gyártó nanoanyagot tartalmazó 
kozmetikai terméket hozott forgalomba az 
EU-ban a 34. cikk (1) bekezdésében 
említett dátum előtt, haladéktalanul 
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értesítenie kell a Bizottságot az e 
termékben használt nanoanyagokról. Az e 
rendelet hatályba lépését követő hat 
hónapon belül a gyártó benyújtja az ezen 
anyagokra vonatkozó biztonsági adatokat 
az SCCP-nek az anyagok értékelése 
céljából. Amennyiben a gyártó nem nyújt 
be biztonsági adatokat ezen határidőn 
belül, a termékeket ki kell vonni a 
forgalomból. Az SCCP-nek e rendelet 
hatályba lépését követően két éve van 
arra, hogy értékelje azon nanoanyagokat 
tartalmazó kozmetikai termékek 
biztonságát, amelyek már forgalomban 
vannak az EU-ban, és hogy pozitív listát 
készítsen a VIa. mellékletben.
Amennyiben az SCCP a két éves 
határidőn belül nem értékeli azon 
nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai 
termékek biztonságát, amelyeket az e 
rendelet hatályba lépését megelőzően 
hoztak forgalomba, e termékeket ki kell 
vonni a forgalomból. 
3. Rendkívül sürgős esetben, vagy 
amennyiben az SCCP aggodalmát fejezi ki 
valamely egyedi nanoanyag 
biztonságossága miatt, a Bizottság a 27. 
cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi 
eljárást alkalmazhatja.
A Bizottság megbízza a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottságát (SCCP) a VIa. 
melléklet pozitív listáján szereplő 
nanoanyagok újraértékelésével, amint 
azok biztonságosságával kapcsolatban 
aggodalmak merülnek fel, de legkésőbb 
ötévente az ezen mellékletbe való 
felvételüket követően.

Or. en

Indokolás

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 
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in their products and submit related safety data to the SCCP.

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

Módosítás 77
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Nanoanyagok

1. Nanoanyag akkor használható fel 
valamely egyedi kozmetikai termékben, ha 
az anyagot a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottsága (SCCP) értékelte 
és ebben a kozmetikai termékben való 
felhasználásra biztonságosnak találta. A 
Bizottság e célból a 27. cikk (3) 
bekezdésében említett ellenőrzéssel 
történő szabályozási bizottsági eljárásnak 
megfelelően meghozza a szükséges 
intézkedéseket.
2. Ha egy gyártó egy vagy több 
nanoanyagot tartalmazó kozmetikai 
terméket hozott forgalomba a 34. cikk (1) 
bekezdésében említett dátum előtt, az e 
termékben használt nanoanyagokról két 
hónapon belül értesítést kell küldenie. 
A gyártó legkésőbb ...*-ig benyújtja a 
nanoanyagokra vonatkozó biztonsági 
adatokat az SCCP-nek az anyagok 
értékelése céljából.
Amennyiben a gyártó nem nyújt be 
biztonsági adatokat az előző 
albekezdésben meghatározott határidőn 
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belül, a nanoanyago(ka)t tartalmazó 
termékeket azonnal ki kell vonni a 
forgalomból. 
Az SCCP legkésőbb ...**-ig értékeli a 
gyártó értesítésének tárgyát képező 
nanoanyagokat és az értékelés eredménye 
alapján bevezeti azokat a megfelelő 
mellékletekbe.
3. Rendkívül sürgős esetben, vagy 
amennyiben az SCCP aggodalmát fejezi ki 
valamely egyedi nanoanyag 
biztonságossága miatt, a Bizottság a 27. 
cikk (4) bekezdésében előírt sürgősségi 
eljárást alkalmazhatja.
4. A Bizottság megbízza a fogyasztási 
cikkek tudományos bizottságát (SCCP) 
ezen anyagok újraértékelésével, amint 
azok biztonságosságával kapcsolatban 
aggodalmak merülnek fel, és legkésőbb 
ötévente a mellékletbe való felvételüket 
követően.
* Hat hónappal e rendelet hatályba 
lépését követően.
** Két évvel e rendelet hatályba lépését 
követően.

Or. fr

Indokolás

Given that nanotechnologies are covered by specific provisions in the revised legislation on 
cosmetic products, it makes sense for the nanotechnologies that are used to be assessed by the 
SCCP. The same applies to nanotechnologies used in cosmetic products placed on the market 
before the date of entry into force of this regulation. As these products can remain on the 
market for a transitional period of two years, manufacturers must provide notification within 
a specific deadline of the nanotechnologies used in the cosmetic products placed on the 
market so that the SCCP can, on the basis of details supplied by the manufacturers, assess 
them to determine their safety.
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Módosítás 78
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Nanoanyagok

A Bizottság a tudományos fejlődés 
fényében ötévente legalább egyszer 
felülvizsgálja e rendelet rendelkezéseit a 
nanoanyagok vonatkozásában, és 
amennyiben szükséges, megfelelő 
módosításokat javasol a rendelkezésekhez.
A Bizottság éves jelentést nyújt be a
Tanácsnak és a Parlamentnek a 
nanoanyagok kozmetikai termékekben 
való használatáról a Közösségben. A 
jelentés összefoglalja különösen az 
értesítésben foglalt használatok típusát és 
az értesítések számát, valamint a 
jellemzési módszerek és biztonsági 
értékelési útmutatók kidolgozása, illetve a 
közérdekű tájékoztatási intézkedések és a 
nemzetközi együttműködési programok 
terén elért előrelépéseket.

Or. fr

Indokolás

(*) 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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Módosítás 79
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Rendeletre irányuló javaslat
12 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12b. cikk
Nanoanyagok

...*-t követően a már létező, 
nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai 
termékeket továbbra is forgalomba 
hozhatók, amennyiben:
a) 
- a felelős személy három hónapon belül 

értesíti a Bizottságot a vonatkozó termék 
kategóriájáról és a termékben használt 
nanoanyagok egyedi jellegéről.
- az SCCP értékelése megállapítja, hogy a 

nanoanyagok használata a vonatkozó 
termékkategóriában biztonságos.
Hat hónappal a forgalomba hozatalt 
megelőzően,
- bármely új nanoanyagot tartalmazó 

kozmetikaitermék-kategória esetén, vagy
- kozmetikai termékek olyan kategóriája 

esetén, amely abban a kategóriában 
korábban nem használt már létező 
nanoanyagot tartalmaz,
a felelős személy benyújtja a Bizottságnak 
a 10. cikkben említett információkat, és 
ezzel egyidőben kockázatelemzésre küldi 
azt tovább, amely figyelembe veszi a 
nanoanyagok egyedi jellegét és azt, hogy a 
kozmetikai terméket milyen célra szánják. 
A termék akkor hozható forgalomba, ha 
az SCCP értékelése megállapítja, hogy a 
nanoanyagok használata a vonatkozó 
termékkategóriában biztonságos.
* HL: az e rendelet hatályba lépésének dátuma.
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Or. fr

Indokolás

A nanoanyagok széleskörű technológiai fejlődésen mennek keresztül, és fontos, hogy egyedi 
garanciák vonatkozzanak arra, hogy használatuk a fogyasztók javát szolgálja és nem káros a 
számukra.

Módosítás 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Nanoanyagok

A Bizottság minden évben megbízza az 
SCCP-t, hogy adjon ki jelentést a 
kozmetikai termékekben használt 
nanoanyagokról.
A jelentés figyelembe veszi a következőket:
- az év során e rendelet 10. cikkének 
megfelelően kapott értesítések;
- az újonnan rendelkezésre álló vagy 
közzétett tudományos biztonsági adatok 
átfogó áttekintése;
- a tudományos bizottságok 
nanoanyagokkal kapcsolatos bármely 
véleménye.
Az SCCP-nek benyújtott információk 
értékelését követően a Bizottság, 
amennyiben szükséges, intézkedéseket 
javasolhat a fogyasztóvédelem fokozása 
érdekében.

Or. en
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Indokolás

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.

Módosítás 81
Dan Jørgensen

Rendeletre irányuló javaslat
12 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

12a. cikk
Erős bőrérzékenységet okozó 

tulajdonságokkal rendelkező anyagok 
1. Az SCCP által fokozott érzékenységet 
okozó anyagként besorolt anyagok 
tekintetében a Bizottság e rendelet 
hatályba lépését követően legfeljebb 2 
évvel javaslatot terjeszt elő kozmetikai 
termékekben való felhasználásuk 
tilalmáról.
A későbbiekben az SCCP által arról 
készített véleményt követően, hogy egy 
anyag a fokozott érzékenységet okozó 
anyagok közé sorolandó, a Bizottság 
legfeljebb hat hónapon belül javaslatot 
terjeszt elő kozmetikai termékekben való 
felhasználása tilalmáról.
2. Az SCCP által erős érzékenységet okozó 
anyagként besorolt anyagok tekintetében 
a Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően legfeljebb 5 évvel javaslatot 
terjeszt elő kozmetikai termékekben való 
felhasználásuk tilalmáról.
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A későbbiekben az SCCP által arról 
készített véleményt követően, hogy egy 
anyag az erős érzékenységet okozó 
anyagok közé sorolandó, a Bizottság 
legfeljebb hat hónapon belül javaslatot 
terjeszt elő kozmetikai termékekben való 
felhasználása tilalmáról.
3. A Bizottság az (1) és (2) bekezdésben 
említett anyagok tekintetében tilalom 
helyett korlátozást javasolhat, 
amennyiben teljesülnek az alábbi 
feltételek:
i. Az SCCP értékelte őket, és 
biztonságosnak ítélte kozmetikai 
termékekben való felhasználásukat, 
különös tekintettel a expozícióra;
ii. nem állnak rendelkezésre egyéb 
megfelelő anyagok, és ezt az 
alternatívaelemzés is alátámasztja.
A Bizottság megbízza a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottságát (SCCP) ezen 
anyagok újraértékelésével, amint azok 
biztonságosságával kapcsolatban 
aggodalmak merülnek fel, de legkésőbb 
legalább ötévente a III–IV. mellékletbe 
való felvételüket követően.
4. E cikk (1), (2) és (3) bekezdésének 
teljesítése céljából a Bizottság a 26. 
cikkben említett eljárást követi.
5. A Bizottság legkésőbb e rendelet 
hatályba lépését követően 7 évvel értékeli 
az e cikkben megállapított intézkedések 
hatásait, és amennyiben szükséges, tervet 
nyújt be annak biztosítására, hogy az erős 
érzékenységet okozó tulajdonságokkal 
rendelkező anyagok által a fogyasztókat 
érintő veszélyt megfelelően kézben tartják.

Or. en

Indokolás

A hajfestékek által okozott kontaktallergia és az allergiás kontakt dermatitis súlyos 
egészségügyi probléma a fogyasztók és a társadalom számára. A hajfestékek allergiás 
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reakciókat okozhatnak, amelyek némelyike igen súlyos lehet, és betegszabadsághoz és kórházi 
kezeléshez vezethet, sőt akár halált is okozhat. Emellett a fodrász szakemberek munkahelyi 
környezetére is súlyos hatással lehet az ezen kemikáliákkal való kapcsolat, amely 
munkaképtelenséghez és korai nyugdíjazáshoz vezethet. Az allergiás reakciók előfordulása 
viszonylag gyakori, és jelentések szerint a fogyasztók 5,3%-a tapasztalt már bőrreakciót 
hajfestés közben.

Módosítás 82
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) a származási ország, ha a kozmetikai 
terméket a Közösségen kívül gyártották;

Or. pt

Módosítás 83
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 4 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A minőségmegőrzési idő megjelölése nem 
kötelező a 30 hónapot meghaladó 
minőségmegőrzési idejű kozmetikai 
termékek esetében. Az ilyen termékeknél 
megjelölik azt a – felnyitástól számított –
időtartamot, amely alatt a termék 
biztonságos  . Ezen információt az e 
rendelet VII. mellékletének 2. pontjában
megadott szimbólum jelöli, amelyet az 
időtartam (hónapokban és/vagy években) 
követ;

törölve

Or. pt
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Módosítás 84
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – g pont – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az összetevők felsorolása. Ezt az 
információt csak a csomagoláson kell 
feltüntetni. A felsorolást az „összetevők” 
kifejezés  előzi meg.

g) az összetevők INCI-n alapuló
(International Nomenclature Cosmetic 
Ingredient – a Kozmetikai Összetevők 
Nemzetközi Nevezéktana) felsorolása. Ezt 
az információt csak a csomagoláson kell 
feltüntetni. A felsorolást az „összetevők” 
kifejezés  előzi meg.

Or. pt

Módosítás 85
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanoanyag formájában jelen lévő 
valamennyi összetevőt egyértelműen fel 
kell tüntetni az összetevők listáján. Az 
ilyen összetevők neveit a „nano” előtag 
előzi meg.

Or. fr

Indokolás

Tekintettel arra, hogy a kozmetikai termékekről szóló felülvizsgált jogszabályban a 
nanotechnológiákra egyedi rendelkezések vonatkoznak, ha egy kozmetikai termék 
nanoanyagokat tartalmaz, azt fel kell tüntetni a termék összetevőinek listájában. Ez biztosítja 
a tájékoztatás és az átláthatóság alapvető szintjét minden érdekelt számára (fogyasztók, 
felügyeleti szervek stb.).
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Módosítás 86
Åsa Westlund

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – g pont – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanoanyag formájában jelen lévő 
bármely összetevőt egyértelműen fel kell 
tüntetni az összetevők listáján. Az ilyen 
összetevő nevét a „nano” előtag előzi meg.

Or. en

Indokolás

A nanoanyagokat tartalmazó kozmetikai termékek azonosításának lehetővé tétele érdekében, 
minden kozmetikai termékben használt nanoanyagot fel kell tüntetni a termékeken az 
összetevők listáján.

Módosítás 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – g pont – 3 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nanoanyagokra a „nano” előtag 
használatával kell utalni.

Or. en

Indokolás

A nanoanyagok használatát egyértelműen fel kell tüntetni az összetevők listája részeként. Ez 
összhangban áll a nanotudományokról és nanotechnológiákról szóló 2006. szeptember 28-i 
európai parlamenti állásfoglalás 28. bekezdésével, amely azt ajánlja, hogy a fogyasztási 
cikkek összetevőinek felsorolásában szerepeljen a mesterségesen előállított nanorészecskékből 
álló anyagok hozzáadása. Ez annál is relevánsabb, mivel fennáll annak a veszélye, hogy még 
évekig létező, de nem vizsgált nanoanyagok maradnak kozmetikai termékekben.
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Módosítás 88
Duarte Freitas

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 1 bekezdés – g pont – 5 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A színezőanyagok, kivéve a hajszínezésre 
használt színezőanyagokat – a többi 
kozmetikai  összetevőt követően –
tetszőleges sorrendben sorolhatók fel. A 
többféle színárnyalatban forgalomba hozott 
dekorációs kozmetikai termékek esetében a 
„tartalmazhat” szó vagy a „+/-” szimbólum 
feltüntetésével a termékcsoportban használt 
minden színezőanyag , kivéve a 
hajszínezésre használt színezőanyagokat
felsorolható.

A színezőanyagok, kivéve a hajszínezésre 
használt színezőanyagokat – a többi 
kozmetikai  összetevőt követően –
tetszőleges sorrendben sorolhatók fel. A 
többféle színárnyalatban forgalomba hozott 
dekorációs kozmetikai termékek esetében a 
„tartalmazhat” szó vagy a „+/-” szimbólum 
feltüntetésével a termékcsoportban használt 
minden színezőanyag , kivéve a 
hajszínezésre használt színezőanyagokat
felsorolható. A színindexszám 
nómenklatúra használandó.

Or. pt

Módosítás 89
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
15 cikk – 7 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

7. Az (1) bekezdés g) pontjában említett 
információ magadásakor a 28. cikkben 
előírt glosszáriumban szereplő összetevők 
közhasználatú neveit kell használni. Az 
összetevők közhasználatú nevének 
hiányában az egységesen elismert 
nevezéktanban szereplő kifejezés 
használandó.

7. Az (1) bekezdés g) pontjában említett 
információ magadásakor a 28. cikkben 
előírt glosszáriumban szereplő összetevők 
közhasználatú neveit kell használni az 
INCI-vel (International Nomenclature 
Cosmetic Ingredient – a Kozmetikai 
Összetevők Nemzetközi Nevezéktana) 
összhangban. Az összetevők 
közhasználatú nevének hiányában az 
egységesen elismert nevezéktanban 
szereplő kifejezés használandó.

Or. fr
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Indokolás

A 28. cikk kimondja, hogy a Bizottság összeállítja és aktualizálja az összetevők közhasználatú 
neveinek glosszáriumát. E glosszáriumnak az INCI-n (International Nomenclature Cosmetic 
Ingredient – a Kozmetikai Összetevők Nemzetközi Nevezéktana) kell alapulnia.

Módosítás 90
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

E megjelölések nem tartalmazhatnak 
hamis információt és/vagy semmilyen 
módon – ideértve a megjelenítés 
valamennyi körülményét – vezethetik félre 
vagy téveszthetik meg az átlagfogyasztót, 
még akkor sem, ha az információ az 
alábbi elemek közül egy vagy több 
tekintetében tényszerűen helytálló, és sem 
ténylegesen, sem valószínűsíthetően nem 
késztethetik arra a fogyasztót, hogy olyan 
ügyleti döntést hozzon, amelyet egyébként 
nem hozott volna meg:
a) a kozmetikai termék léte vagy 
természete;
b) a kozmetikai termék lényeges 
tulajdonságai, úgymint a hozzáférhetőség, 
az előnyök, a kockázatok, a kivitelezés, az 
összetétel, a tartozékok, az ügyfélszolgálat
és a panaszkezelés, a gyártás vagy 
szolgáltatás módszere és időpontja, a 
szállítás, az adott célra való alkalmasság, 
a használat, a mennyiség, a leírás, a 
földrajzi vagy kereskedelmi eredet vagy a 
használattól várható eredmények, illetve a 
terméken végrehajtott vizsgálat vagy 
ellenőrzés eredménye és főbb jellemzői, 

Or. en
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Indokolás

A módosítás teljes egészében összhangban áll a belső piaci tisztességtelen kereskedelmi 
gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelvvel, egészen pontosan annak 6. cikkével és (14) 
preambulumbekezdésével, amelyek kimondják, hogy kívánatos, hogy a megtévesztő 
kereskedelmi gyakorlatok fogalma magában foglalja azokat a gyakorlatokat, beleértve a 
megtévesztő reklámot is, amelyek a megtévesztésen keresztül megakadályozzák a fogyasztót a 
tájékozott és ezáltal eredményes választásban.

Módosítás 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Két évvel e ...* követően a Bizottság 
jelentést nyújt be az Európai 
Parlamentnek és a Tanácsnak a 
kozmetikai termékek által használt 
állításokról és azok igazolásáról a 8. cikk 
(2) cikke d) pontja szerint. A Bizottság 
elsősorban a kozmetikai termékek 
természetes vagy organikus természetére 
vonatkozó állításokra, a minőségi 
címkékre és a vonatkozó indokolásra 
összpontosít.
* A rendelet hatályba lépésének dátuma.

Or. fr

Indokolás

A közelmúltban megjelent „organikus” és „természetes” megjelölések széles skálája, 
valamint a minőségi címkék tagállamról tagállamra különböznek, de még egyazon 
tagállamban is megtéveszthetik a fogyasztókat és akadályozhatják a kozmetikai termékek 
szabad mozgását. Ezért alapvető fontosságú, hogy a Bizottság elsősorban az ilyen jellegű 
állításokra összpontosítson.
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Módosítás 92
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
18 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok piacfelügyeleti eszközeiket 
is használva azonosítják a hamisított, és 
ezért a 21. cikkben foglalt 
követelményeknek nem megfelelő 
termékeket.

Or. fr

Módosítás 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
22 cikk – 1 és 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. A 21. cikk hatálya alá tartozó esetektől 
eltérve, ahol az illetékes hatóság 
megbizonyosodik arról, hogy a piacon 
hozzáférhetővé tett kozmetikai termék 
komoly veszélyt jelenthet az emberi 
egészségre, megfelelő ideiglenes 
intézkedéseket kell hoznia a kozmetikai 
termék kivonására, visszahívására, vagy 
más módon kell korlátoznia annak 
hozzáférhetőségét.

1. A 21. cikk hatálya alá tartozó esetektől 
eltérve, ahol az illetékes hatóság 
megbizonyosodik arról, hogy a piacon 
hozzáférhetővé tett kozmetikai termék 
komoly veszélyt jelenthet az emberi 
egészségre, megfelelő ideiglenes 
intézkedéseket kell hoznia a kozmetikai 
termék kivonására, visszahívására, vagy 
más módon kell korlátoznia annak 
hozzáférhetőségét.

Amennyiben a 21. cikk alkalmazandó, és 
a felelős személy nem ért egyet az illetékes 
hatóság megfeleléssel vagy a javasolt 
javító intézkedésekkel kapcsolatos 
értelmezésével, az illetékes hatóság és a 
felelős személy is elismeri a vita 
fennállását, a 21. cikk sérelme nélkül.

2. Az illetékes hatóság haladéktalanul 
értesíti a Bizottságot és a többi tagállam 
illetékes hatóságait a meghozott 
intézkedésekről és valamennyi kísérő 

2. Az illetékes hatóság haladéktalanul 
értesíti a Bizottságot és a többi tagállam 
illetékes hatóságait a meghozott 
intézkedésekről és valamennyi kísérő 
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adatról. adatról az (1) bekezdés (1) albekezdése 
szerinti esetekben, míg az (1) bekezdés (2) 
albekezdése szerinti esetekben továbbítja a 
vita részleteit.

Az első albekezdés alkalmazásában a 
2001/95/EK irányelv 12. cikkének (1) 
bekezdésében meghatározott, 
információcserére szolgáló rendszer 
alkalmazandó.

Az e bekezdés első albekezdése
alkalmazásában a 2001/95/EK irányelv 12. 
cikkének (1) bekezdésében meghatározott, 
információcserére szolgáló rendszer 
alkalmazandó.

A 2001/95/EK irányelv 12. cikkének (2), 
(3) és (4) bekezdése alkalmazandó.

A 2001/95/EK irányelv 12. cikkének (2), 
(3) és (4) bekezdése alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Meg kell hagyni annak a lehetőségét, hogy vita alakul a felelős személy és az illetékes hatóság 
között a rendelet értelmezése tekintetében. Eljárást kell meghatározni a rendelet viták esetén 
való egységes módon történő alkalmazására vonatkozóan.

Módosítás 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
22 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. cikk
Fellebbezés

1. A terméket forgalomba hozó felelős 
személy fellebbezhet az illetékes hatóság 
által javasolt vagy előírt és a 21. és 22. 
cikk szerint hozott intézkedések ellen.
2. Az (1) bekezdés szerinti fellebbezésnek 
halasztó hatálya van. 
3. A fellebbezést és az indokolást ezért 
írásban kell benyújtani a Bizottságnak 
attól a naptól számítva két héten belül, 
amikor az illetékes hatóság a javasolt vagy 
előírt intézkedésekről értesítette a felelős 
személyt.
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4. A Bizottság három hónapon belül 
határoz az (1) bekezdésben foglalt 
intézkedések megalapozottságáról. E 
célból lehetőség szerint egyeztet az érintett 
felekkel, a tagállamokkal és az SCCP-vel. 
Következtetéseiről értesíti az illetékes 
hatóságot és a felelős személyt.
5. Amennyiben a Bizottság 
megalapozatlannak találja a javasolt vagy 
előírt intézkedéseket, az illetékes hatóság 
visszavonja azokat.

Or. fr

Indokolás

Meg kell hagyni annak a lehetőségét, hogy vita alakul a felelős személy és az illetékes hatóság 
között a rendelet értelmezése tekintetében. Eljárást kell meghatározni a rendelet viták esetén 
való egységes módon történő alkalmazására vonatkozóan (hasonlóan ahhoz, ahogy a REACH 
jogszabályban történt).

Módosítás 95
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben a kozmetikai termékekben 
megtalálható anyagok használata veszélyt 
jelenthet az emberi egészségre, és ezt 
közösségi szinten kell kezelni, a Bizottság 
a fogyasztási cikkek tudományos 
bizottságával (SCCP) történt konzultációt 
követően módosíthatja a II −VI. 
mellékleteket.

1. Amennyiben a kozmetikai termékekben 
megtalálható anyagok használata a 
REACH-rendeletben foglaltak szerint
veszélyt jelenthet a környezetre, és ezt 
közösségi szinten kell kezelni, a Bizottság 
az egészségügyi és környezeti kockázatok 
tudományos bizottságával (SCHER)
történt konzultációt követően módosíthatja 
a II−VI. mellékleteket.

Or. pl

Indokolás

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 



PE412.251v01-00 50/67 AM\742694HU.doc

HU

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.

Módosítás 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Amennyiben a kozmetikai termékekben 
megtalálható anyagok használata a 
REACH-rendeletben foglaltak fényében 
elfogadhatatlan veszélyt jelent a 
környezetre, és ezt közösségi szinten kell 
kezelni, a Bizottság az egészségügyi és 
környezeti kockázatok tudományos 
bizottságával (SCHER) történt 
konzultációt követően módosíthatja a 
II−VI. mellékleteket.

Or. en

Indokolás

A kozmetikai és higiéniai termékekben használt anyagok veszélyt jelenthetnek a környezetre 
nézve. A kozmetikai termékek és összetevőik környezetre gyakorolt hatását az ECHA értékeli 
és a REACH-rendelet szabályozza. Kivételes esetekre, amikor a környezeti kockázatot még 
nem értékelték megfelelően a hatályos EU-jogszabályok szerint, kell léteznie egy 
mechanizmusnak a SCHER által végzett kockázatértékelésre és az Európai Bizottság 
megfelelő kockázatkezelésére vonatkozóan a kozmetikai rendelet II–VI. mellékletei szerint.
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Módosítás 97
Anne Ferreira

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. A Bizottság e rendelet hatályba lépését 
követően 24 hónapon belül összeállítja a 
VIa. mellékletet az SCCP által végzett 
kockázatértékelések alapján.

Or. fr

Indokolás

Meg kell határozni az engedélyezett nanotechnológiákat magában foglaló új VIa. melléklet 
összeállításának alapját, eljárását és határidejét. Az új melléklet felülvizsgálata a 26. cikk 
vonatkozó bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően zajlik majd.

Módosítás 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
26 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1a. Amennyiben a kozmetikai 
termékekben megtalálható anyagok 
használata a REACH-rendeletben 
foglaltak szerint veszélyt jelenthet a 
környezetre, és ezt közösségi szinten kell 
szabályozni, a Bizottság az egészségügyi 
és környezeti kockázatok tudományos 
bizottságával (SCHER) történt 
konzultációt követően módosíthatja a 
II−VI. mellékleteket.

Or. pl
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Indokolás

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.

Módosítás 99
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
26 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

26a. cikk
A kozmetikai késztermékek biztonságának 

értékelése
Amennyiben a forgalomba hozott 
kozmetikai termékekben található 
anyagok biztonságos használata 
érdekében szükséges, a Bizottság, az 
Európai Gyógyszerügynökséggel (ECHA) 
folytatott konzultációt követően, 
megfontolja az 1907/2006/EK rendelet 
kiigazításának szükségességét, és adott 
esetben módosításokat javasol.

Or. fr

Indokolás

Minden rendelkezésre álló releváns információt figyelembe kell venni kozmetikai 
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késztermékek biztonsági értékelésénél. Az 1907/2006 rendelet nem megfelelően készült kémiai 
biztonsági jelentések nagyban hozzájárulhatnak ehhez.

Módosítás 100
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
28 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A Bizottságnak összeállít és aktualizál egy 
az összetevők közhasználatú neveit 
tartalmazó glosszáriumot. A glosszárium 
nem azonos a kozmetikai termékekben 
felhasználásra engedélyezett anyagok 
listájával.

A Bizottságnak összeállít és aktualizál egy 
az összetevők közhasználatú neveit 
tartalmazó glosszáriumot az INCI-vel 
(International Nomenclature Cosmetic 
Ingredient – a Kozmetikai Összetevők 
Nemzetközi Nevezéktana) és Chemical 
Abstracts Service (CAS) adatbázisával 
összhangban. A glosszárium nem azonos a 
kozmetikai termékekben felhasználásra 
engedélyezett anyagok listájával.

Az összetevők közhasználatú neve a 
glosszárium Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételétől számított 
tizenkét hónapot követően valamennyi 
forgalomba hozott kozmetikai termékek 
címkézésére alkalmazandó.

Az összetevők közhasználatú neve a 
glosszárium Európai Unió Hivatalos 
Lapjában való közzétételétől számított két 
évet követően valamennyi forgalomba 
hozott kozmetikai termékek címkézésére 
alkalmazandó.

Or. fr

Indokolás

Az összetevők közhasználatú neveit tartalmazó glosszárium összeállításánál az INCI-nevek 
használata összhangban áll a 96/335/EK határozattal.

Az összetevők neveinek megváltozásából adódó új címkézési és csomagolási követelmények 12 
hónapnál jóval hosszabb időt igényelnek. Két év realisztikusabb.
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Módosítás 101
Dominique Vlasto

Rendeletre irányuló javaslat
31 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

1. Amennyiben egy tagállam vagy a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy 
harmonizált szabvány nem felel meg
teljesen az e rendeletben foglalt vonatkozó 
követelményeknek, a Bizottság vagy az 
érintett tagállam a megfelelő indoklással a 
98/34/EK irányelv 5. cikkével létrehozott 
bizottsághoz fordulhat. A bizottság 
késedelem nélkül véleményt ad ki.

1. Amennyiben egy tagállam vagy a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy 
harmonizált szabvány nem felel meg 
teljesen az e rendeletben foglalt vonatkozó 
követelményeknek, vagy hogy egy 
innováció jobban kielégíti az e rendelet 
vonatkozó rendelkezéseiben foglalt 
követelményeket és az emberi egészség 
magasabb szintű védelmét lehetne a révén 
elérni, a Bizottság vagy az érintett tagállam 
a megfelelő indoklással a 98/34/EK 
irányelv 5. cikkével létrehozott 
bizottsághoz fordulhat. A bizottság 
késedelem nélkül véleményt ad ki.

Or. fr

Indokolás

A 3. célkitűzése értelmében, amint azt az átdolgozott javaslat indokolása megállapítja, az EU-
ban forgalomba hozott kozmetikai termékeknek biztonságosnak kell lenniük, figyelembe véve 
az ágazatban végbement innovációt. Valamely tagállamot vagy a Bizottságot fel kell 
jogosítani arra, hogy a 98/34/EK irányelv 5. cikke szerint létrehozott bizottságot megkeresse 
valamely harmonizált szabvány felülvizsgálata céljából, amennyiben úgy véli, hogy egy 
innováció a rendelet vonatkozó rendelkezéseinek való hatékonyabb megfelelést tudna 
biztosítani, különös tekintettel az emberi egészség védelmére.

Módosítás 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A 26. cikk (2) bekezdése nem 
vonatkozik a VIa. mellékletben még nem 
felsorolt nanoanyagokat tartalmazó 
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kozmetikai termékekre, amennyiben az 
ezen cikk (1) bekezdésében említett dátum 
előtt hozták őket forgalomba. E termékek 
a (2) bekezdésben említett dátumot 
követően még két évig forgalomban 
maradhatnak. E dátumot követően a 11. 
cikk h) pontja és a 26. cikk (2) bekezdése 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Az előadó 28. módosításának módosítása, egy fontos kiskapu megszüntetése érdekében.  

A jelenleg használt főbb nanoanyagok pl. az UV-szűrők, mint amilyen a titán-dioxid. A titán-
dioxid már szerepel a VI. mellékletben, bár nanoformája soha nem esett át nanospecifikus 
értékelésen. Így a III–VI. mellékletbe való felvétel nem biztosítja ezen összetevők biztonságát, 
amennyiben azokat nanoformában használják, és ezért nem vezethet az ilyen felhasználás 
engedélyezéséhez. A funkciótól függetlenül minden nanoanyagot, amelynek használatát 
biztonságosnak találták, a VIa. mellékletben kell felsorolni.

Módosítás 103
Urszula Krupa

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A [dátum: e rendeletnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában történő 
közzétételét követő huszadik nap] és 
[dátum: e rendeletnek az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő közzétételét 
követő hatvan hónap] között forgalomba 
hozott termékekre vonatkozó biztonsági 
értékelések (7. cikk) és a 
termékinformációs dokumentáció (8. 
cikk) tekintetében a jelenlegi 
rendelkezések alkalmazhatók.

Or. pl
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Indokolás

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

Módosítás 104
Małgorzata Handzlik

Rendeletre irányuló javaslat
34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2a. A [dátum: e rendeletnek az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában történő 
közzétételét követő huszadik nap] és 
[dátum: e rendeletnek az Európai Unió 
Hivatalos Lapjában történő közzétételét 
követő hatvan hónap] között forgalomba 
hozott termékekre vonatkozó biztonsági 
értékelések (7. cikk) és a 
termékinformációs dokumentáció (8. 
cikk) tekintetében a jelenlegi 
rendelkezések alkalmazhatók.

Or. pl

Indokolás

A rendeletre irányuló javaslat új és részletes követelményeket vezet be a termékek biztonsági 
értékelése és dokumentációja, valamint a helyes gyártási eljárás tekintetében. Ezek célja a 
fogyasztóvédelem fokozása, és mint ilyenek, igen pozitívak. Ugyanakkor komoly 
erőfeszítéseket kívánnak majd meg és sok gyártó számára jelentős költségekkel járnak majd. 
Ezek a költségek kis- és középvállalkozásokat sújtják majd leginkább. A rendeletre irányuló 
javaslatnak ezért magában kell foglalnia olyan rendelkezéseket, amelyek megkönnyítik a kis-
és középvállalkozások számára az alkalmazkodást az új követelményekhez.
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Módosítás 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termék minőségi és mennyiségi 
összetételének leírása, beleértve az anyag 
kémiai azonosítását (kémiai név, INCI, 
CAS, EINECS/ELINCS) és rendeltetési 
céljuk. Illóolajok, illatkompozíciók és 
parfümök esetében elegendő a vegyület 
neve és kódszáma, továbbá a szállító 
azonosítása.

A termék minőségi és mennyiségi 
összetétele, beleértve az anyag kémiai 
azonosítását (kémiai név, INCI, CAS, 
EINECS/ELINCS) és rendeltetési céljuk. 
Illóolajok, illatkompozíciók és parfümök 
esetében elegendő a vegyület neve és 
kódszáma, továbbá a szállító azonosítása.

Or. en

Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő 
a jelenlegi irányelvben. Magára az információra, nem pedig a „leírására” van szükség. 

Módosítás 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 2 pont – 1 és 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az anyagok, nyersanyagok, valamint a 
kozmetikai termék fizikai és kémiai 
tulajdonságainak leírása.

Az anyagok, nyersanyagok, valamint a 
kozmetikai termék fizikai és kémiai 
tulajdonságai.

A kozmetikai termék stabilitásának leírása
elvárható tárolási körülmények mellett.

A kozmetikai termék stabilitása elvárható 
tárolási körülmények mellett.

Or. en

Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő
a jelenlegi irányelvben. Magára az információra, nem pedig a „leírására” van szükség. 
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Módosítás 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 3 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A nyersanyag és a kozmetikai termék 
mikrobiológiai meghatározásának leírása. 
Különösen figyelni kell a szem körül, 
általában nyálkahártyán, sérült bőrön, 
három évnél fiatalabb gyerekeknél, 
időseknél vagy fokozott immunreakciót 
mutató embereknél használt 
kozmetikumokra.

A nyersanyag és a kozmetikai termék 
mikrobiológiai meghatározása. Különösen 
figyelni kell a szem körül, általában 
nyálkahártyán, sérült bőrön, három évnél 
fiatalabb gyerekeknél, időseknél vagy 
fokozott immunreakciót mutató 
embereknél használt kozmetikumokra.

Or. en

Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő 
a jelenlegi irányelvben. Magára az információra, nem pedig a „leírására” van szükség.

Módosítás 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 4 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az anyagok és a nyersanyag tisztaságának 
leírása.

Az anyagok és a nyersanyag tisztasága.

Or. en

Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő 
a jelenlegi irányelvben. Magára az információra, nem pedig a „leírására” van szükség.
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Módosítás 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 4 pont – 3 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A csomagolóanyag e tekintetben lényeges 
tulajdonságainak leírása, különös 
tekintettel tisztaságukra és stabilitásukra.

A csomagolóanyag e tekintetben lényeges 
tulajdonságai, különös tekintettel 
tisztaságukra és stabilitásukra.

Or. en

Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő 
a jelenlegi irányelvben. Magára az információra, nem pedig a „leírására” van szükség.

Módosítás 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A termék rendeltetésszerű és elvárható 
használatának leírása. A megállapításokat 
a címkén feltüntetett figyelmeztetések és 
magyarázatok tekintetében különösen 
indokolni kell.

A termék rendeltetésszerű és elvárható 
használata. A megállapításokat a címkén 
feltüntetett figyelmeztetések és 
magyarázatok tekintetében különösen 
indokolni kell.

Or. en

Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő 
a jelenlegi irányelvben. Magára az információra, nem pedig a „leírására” van szükség. 
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Módosítás 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 6 pont – bevezetés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kozmetikai termék expozíciójának 
leírása, figyelembe véve az 5. szakaszban 
tett megállapításokat a következőkkel 
kapcsolatban:

A kozmetikai termék expozíciójának 
adatai és értékelése, figyelembe véve az 5. 
szakaszban tett megállapításokat a 
következőkkel kapcsolatban:

Or. en

Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő 
a jelenlegi irányelvben. Az adatokra és az információ értékelésére, nem pedig a „leírására” 
van szükség.

Módosítás 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 7 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kozmetikai termékben felhasznált 
anyaggal szembeni expozíció leírása a 
vonatkozó toxikológiai határértékek 
tekintetében, figyelembe véve a 6. 
szakaszban leírt információt.

A kozmetikai termékben felhasznált 
anyaggal szembeni expozíció adatai és 
értékelése a vonatkozó toxikológiai 
határértékek tekintetében, figyelembe véve 
a 6. szakaszban leírt információt.

Or. en

Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő 
a jelenlegi irányelvben. Az adatokra és az információ értékelésére, nem pedig a „leírására” 
van szükség.
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Módosítás 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 8 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi toxikológiai határérték 
toxikológiai profiljának leírása, a 14. cikk 
sérelme nélkül. Különös figyelmet kell 
szentelni a lokális toxoticás értékelésére 
(bőr- és szemirritáció), a bőrallergiára, és 
UV-abszorbció esetén a fény által kiváltott 
toxicitásra.

Valamennyi toxikológiai határérték 
toxikológiai profiljának értékelése, a 14. 
cikk sérelme nélkül. Különös figyelmet 
kell szentelni a lokális toxoticás 
értékelésére (bőr- és szemirritáció), a 
bőrallergiára, és UV-abszorbció esetén a 
fény által kiváltott toxicitásra.

Or. en

Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő 
a jelenlegi irányelvben. Az információ értékelésére, nem pedig a „leírására” van szükség.

Módosítás 114
Frédérique Ries

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 8 pont – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Valamennyi toxikológiai határérték 
toxikológiai profiljának leírása, a 14. cikk 
sérelme nélkül. Különös figyelmet kell 
szentelni a lokális toxoticás értékelésére 
(bőr- és szemirritáció), a bőrallergiára, és 
UV-abszorbció esetén a fény által kiváltott 
toxicitásra.

Valamennyi, az SCCP útmutatójában a 
kozmetikumok összetevőinek vizsgálata és 
biztonsági értékelése – különösen arra a 
termékre vonatkozóan, amelyben az 
anyagot felhasználták – tekintetében 
relevánsként azonosított toxikológiai 
határérték toxikológiai profiljának leírása, 
a 14. cikk sérelme nélkül. Különös 
figyelmet kell szentelni a lokális toxoticás 
értékelésére (bőr- és szemirritáció), a 
bőrallergiára, és UV-abszorbció esetén a 
fény által kiváltott toxicitásra.

Or. en
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Indokolás

Azoknak a gyártóknak, amelyek biztonsági értékelést készítenek a kozmetikai termékekben 
használt anyagokról, mindig az SCCP útmutatóját kell használniuk a kozmetikai összetevők 
vizsgálata és kötelező biztonsági értékelése során.

Módosítás 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 8 pont – 3 albekezdés – 3 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

- az anyagok közti kölcsönhatás. - az anyagok közti kölcsönhatás 
(kumulatív és szinergikus hatások)

Or. en

Indokolás

A kozmetikumok különféle anyagok széles skáláját tartalmazzák. Az emberek pedig kozmetikai 
termékek széles skáláját használják. A toxikológiai profilnak fokozottan tekintettel kell lennie 
lehetséges kumulatív és szinergikus hatásokra.

Módosítás 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 9 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kozmetikai termék, vagy amennyiben 
releváns, más kozmetikai termék által 
kiváltott nemkívánatos hatások és komoly 
nemkívánatos hatások leírása. Ez a 
statisztikai adatokat is magában foglalja.

Kimerítő adatok a kozmetikai termék, 
vagy amennyiben releváns, más kozmetikai 
termék által kiváltott nemkívánatos hatások 
és komoly nemkívánatos hatásokról. Ez a 
statisztikai adatokat is magában foglalja.

Or. en
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Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő 
a jelenlegi irányelvben. Kimerítő adatokra, nem pedig a „leírására” van szükség.

Módosítás 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb vonatkozó információ, pl. 
tanulmányok leírása a termék 
önkénteseken történő alkalmazásáról.

Egyéb vonatkozó információ, pl. 
tanulmányok a termék önkénteseken 
történő alkalmazásáról.

Or. en

Indokolás

A „leírás” kifejezés új és egyáltalán nem egyértelmű. Ebben az összefüggésben nem fordul elő 
a jelenlegi irányelvben. Magára az információra, nem pedig a „leírására” van szükség. 

Módosítás 118
Françoise Grossetête

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb vonatkozó információ, pl.
tanulmányok a termék önkénteseken 
történő alkalmazásáról.

Egyéb vonatkozó információ, pl. termék 
önkénteseken történő alkalmazásáról vagy 
egyéb, releváns területen végzett 
kockázatértékelések kellően igazolt és 
alátámasztott eredményeinek 
figyelembevétel készített tanulmányok 
leírása.

Or. fr
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Indokolás

Lehetőséget kell adni más területen végzett kockázatértékelésekből származó létező adatok 
használatára, ha azok relevánsak a kérdéses termék biztonsági értékelése szempontjából.

Módosítás 119
Lambert van Nistelrooij

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – A rész – 10 pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Egyéb vonatkozó információ, pl. 
tanulmányok a termék önkénteseken 
történő alkalmazásáról.

Egyéb vonatkozó információ, pl. termék 
önkénteseken történő alkalmazásáról vagy 
egyéb, releváns területen végzett 
kockázatértékelések alátámasztott és 
igazolt eredményeinek figyelembevétel 
készített tanulmányok leírása.

Or. en

Indokolás

Lehetőséget kell adni más területen végzett kockázatértékelésekből származó létező adatok 
használatára, ha azok relevánsak a kérdéses kozmetikai termék biztonsági értékelése 
szempontjából.

Módosítás 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Rendeletre irányuló javaslat
I melléklet – B rész – 3 pont – 3 alpont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A kozmetikai termékeket alkotó anyagok 
lehetséges kölcsönhatásait is vizsgálni kell. 
Amennyiben nem várható, hogy köztük 
kölcsönhatás lép fel, ezt is megfelelően alá 
kell támasztani.

A kozmetikai termékeket alkotó anyagok 
lehetséges kölcsönhatásait is vizsgálni kell.

Or. en
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Indokolás

Lehetetlen nem létező hatást igazolni és megfelelően alátámasztani!

Módosítás 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
III melléklet – bevezetés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen anyaglista nem alkalmazandó a 
nanoanyag formájában létező anyagokra.

Or. en

Indokolás

A listát a „normál” formában létező anyagok tekintetében hozták létre. Azt nem ezen anyagok 
nanoformában létező változatára állították össze. Minden nanoanyagot, amelynek használatát 
biztonságosnak találták, a VIa. mellékletben kell felsorolni. Ezért egyértelműen ki kell 
jelenteni, hogy ezen anyaglista nem alkalmazandó ezen anyagok nanoformában létező 
változatára.

Módosítás 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
IV melléklet – bevezetés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen anyaglista nem alkalmazandó a 
nanoanyag formájában létező anyagokra.

Or. en

Indokolás

A listát a „normál” formában létező anyagok tekintetében hozták létre. Azt nem ezen anyagok 
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nanoformában létező változatára állították össze. Minden nanoanyagot, amelynek használatát 
biztonságosnak találták, a VIa. mellékletben kell felsorolni. Ezért egyértelműen ki kell 
jelenteni, hogy ezen anyaglista nem alkalmazandó ezen anyagok nanoformában létező 
változatára.

Módosítás 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
V melléklet – bevezetés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen anyaglista nem alkalmazandó a 
nanoanyag formájában létező anyagokra.

Or. en

Indokolás

A listát a „normál” formában létező anyagok tekintetében hozták létre. Azt nem ezen anyagok 
nanoformában létező változatára állították össze. Minden nanoanyagot, amelynek használatát 
biztonságosnak találták, a VIa. mellékletben kell felsorolni. Ezért egyértelműen ki kell 
jelenteni, hogy ezen anyaglista nem alkalmazandó ezen anyagok nanoformában létező 
változatára.

Módosítás 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
VI melléklet – bevezetés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Ezen anyaglista nem alkalmazandó a 
nanoanyag formájában létező anyagokra.

Or. en
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Indokolás

A listát a „normál” formában létező anyagok tekintetében hozták létre. Azt nem ezen anyagok 
nanoformában létező változatára állították össze. Minden nanoanyagot, amelynek használatát 
biztonságosnak találták, a VIa. mellékletben kell felsorolni. Ezért egyértelműen ki kell 
jelenteni, hogy ezen anyaglista nem alkalmazandó ezen anyagok nanoformában létező 
változatára.

Módosítás 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Rendeletre irányuló javaslat
VI a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIa. melléklet

Az engedélyezett nanoanyagok listája

Or. en

Indokolás

Az előadó 29. módosításának módosítása, egy fontos kiskapu megszüntetése érdekében.  A 
jelenleg használt főbb nanoanyagok pl. az UV-szűrők, mint amilyen a titán-dioxid. A titán-
dioxid már szerepel a VI. mellékletben, bár nanoformája soha nem esett át nanospecifikus 
értékelésen. Így a III–VI. mellékletbe való felvétel nem biztosítja ezen összetevők biztonságát, 
amennyiben azokat nanoformában használják, és ezért nem vezethet az ilyen felhasználás 
engedélyezéséhez.  A funkciótól függetlenül minden nanoanyagot, amelynek használatát 
biztonságosnak találták, a VIa. mellékletben kell felsorolni.
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