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Amendement 30
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Cosmetische producten moeten  onder 
normale of redelijkerwijs  te verwachten 
gebruiksomstandigheden  veilig  zijn. Een 
afweging van de risico's en de voordelen 
mag in het bijzonder geen risico voor de 
gezondheid van de mens rechtvaardigen.

(12) Cosmetische producten moeten  onder 
normale of redelijkerwijs  te verwachten 
gebruiksomstandigheden veilig  zijn. Een 
afweging van de risico's en de voordelen 
mag in het bijzonder geen onaanvaardbaar 
risico van nadelige gevolgen voor de 
gezondheid van de mens rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

"Nulrisico" of "geen risico" bestaat niet en dus dient het risico nader te worden gedefinieerd. 
In de REACH-tekst wordt "onaanvaardbaar risico" gebruikt (zie overweging 73 en artikel 68, 
lid 1). De bewoording moet worden aangepast omwille van de coherentie met de REACH-
verordening.

Amendement 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) De momenteel beschikbare 
testmethoden zijn niet geschikt voor de 
beoordeling van de risico's die verbonden 
zijn aan nanomaterialen. Er dienen met 
spoed nanospecifieke, niet op dierproeven 
gebaseerde testmethoden te worden 
ontwikkeld.  Om de menselijke 
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gezondheid te beschermen en dierproeven 
te voorkomen dient het gebruik van 
nanomaterialen in cosmetische producten 
te worden verboden totdat er 
nanospecifieke, niet op dierproeven 
gebaseerde testmethoden voor gebruik 
zijn goedgekeurd en er een passende 
veiligheidsbeoordeling heeft 
plaatsgevonden op basis van deze tests.

Or. en

Motivering

Er bestaan momenteel geen geschikte methoden om de veiligheid van nanomaterialen te 
beoordelen. Aangezien dierproeven voor cosmetische ingrediënten voor 2013 moeten worden 
afgeschaft, moeten nanomaterialen van meet af aan worden beoordeeld op basis van 
nanospecifieke, niet op dierproeven gebaseerde tests. Zolang dergelijke tests niet beschikbaar 
zijn voor een passende beoordeling van de veiligheid van nanomaterialen in cosmetische 
producten, moet het gebruik ervan worden verboden om de menselijke gezondheid te 
beschermen en dierproeven te voorkomen.

Amendement 32
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Voordat een cosmetisch product 
dat nanomaterialen bevat die nog niet in 
bijlage VI bis zijn opgenomen, op de 
markt wordt geïntroduceerd, dient het 
betrokken nanomateriaal door het WCC 
te worden beoordeeld op basis van een 
nanospecifieke veiligheidsbeoordeling. 
Om te verkrijgen dat het nanomateriaal in 
bijlage VI bis wordt opgenomen, moet de 
verantwoordelijke persoon bij de 
Commissie een aanvraag indienen die 
vergezeld gaat van een risicobeoordeling. 
De risicobeoordeling dient rekening te 
houden met de specifieke aard van het 
gebruikte nanomateriaal en het beoogde 



AM\742694NL.doc 5/69 PE412.251v01-00

NL

gebruik van het cosmetische product in 
kwestie. Het cosmetische product dat 
nanomaterialen bevat zou niet op de 
markt mogen worden geïntroduceerd 
tenzij de Commissie, naar behoren 
rekening houdend met het advies van het 
WCC, van oordeel is dat het gebruik van 
het nanomateriaal in dat product veilig is.

Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 2 van de rapporteur.

Er is momenteel een ernstig gebrek aan geschikte methoden om de veiligheid van 
nanomaterialen te beoordelen. Volgens het Wetenschappelijk Comité voor 
consumentenproducten (WCC) is er onvoldoende informatie over vaststelling van risico's, 
blootstellingsbeoordeling, opname, absorptie, biokinese en accumulatie in secundaire 
doelorganen, mogelijke gezondheidseffecten en translocatie via de placenta naar de foetus. 
Om de veiligheid van cosmetische producten te garanderen moet de veiligheid ervan worden 
beoordeeld op basis van nanospecifieke tests voordat ze op de markt mogen worden gebracht.

Amendement 33
Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) Om de productveiligheid te 
waarborgen mogen sporen van verboden 
stoffen uitsluitend worden aanvaard indien 
deze  technisch onvermijdelijk zijn
wanneer men "lege artis" te werk gaat en 
mits het product veilig is.

(27) Om de productveiligheid te 
waarborgen mogen sporen van verboden 
stoffen uitsluitend worden aanvaard indien 
deze  technisch onvermijdelijk zijn
wanneer men "lege artis" te werk gaat en 
mits het product veilig is. Elke 
technologische innovatie die het mogelijk 
maakt verboden stoffen, zelfs in de vorm 
van sporen, te vermijden, moet bij 
voorrang worden toegepast omwille van 
een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid van de mens.

Or. fr
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Motivering

In doelstelling 3 van de toelichting bij de herschikking wordt gesteld dat de op de markt 
geïntroduceerde cosmetische producten gezien de innovatie in deze sector veilig moeten zijn.  
Als verboden stoffen technologische gezien vermijdbaar zijn, dan moeten de lidstaten er ook 
op toezien dat elke technologische innovatie die voor een hoger niveau van bescherming van 
de menselijke gezondheid kan zorgen, wordt toegepast.

Amendement 34
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De veiligheid van cosmetische 
eindproducten kan tegenwoordig op grond 
van kennis omtrent de veiligheid van hun 
ingrediënten worden gegarandeerd. 
Derhalve moeten  bepalingen worden 
vastgesteld  waarbij dierproeven met 
cosmetische eindproducten worden 
verboden. De  toepassing van methoden
waarmee het gebruik van dieren voor de 
beoordeling van de veiligheid van 
cosmetische eindproducten kan worden 
voorkomen, met name door het midden- en 
kleinbedrijf , kan door richtsnoeren van de 
Commissie worden vergemakkelijkt .

(31) De veiligheid van cosmetische 
eindproducten kan tegenwoordig op grond 
van kennis omtrent de veiligheid van hun 
ingrediënten worden gegarandeerd. 
Derhalve moeten  bepalingen worden 
vastgesteld  waarbij dierproeven met 
cosmetische eindproducten worden 
verboden. De  toepassing van zowel
testmethoden als beoordelingsprocedures 
voor relevante beschikbare gegevens, met 
inbegrip van de "read-across"– en de 
bewijskrachtbepalingsaanpak, waarmee 
het gebruik van dieren voor de beoordeling 
van de veiligheid van cosmetische 
eindproducten kan worden voorkomen, met 
name door het midden- en kleinbedrijf , 
kan door richtsnoeren van de Commissie 
worden vergemakkelijkt.

Or. en

Motivering

Het is zaak te erkennen dat alle relevante beschikbare gegevens, ongeacht of zij afkomstig zijn 
van bestaande in-vitro-, in silico-, GLP/niet-GLP dierproeven, bestaande studies op mensen 
of andere bronnen, naar behoren in aanmerking moeten worden genomen bij de 
veiligheidsbeoordeling van cosmetische eindproducten.
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Amendement 35
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Overweging 53 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53 bis) Bij de uitvoering van de 
veiligheidsbeoordeling en de opstelling 
van het productinformatiedossier kan van 
de verantwoordelijke persoon worden 
verwacht dat hij onder meer uit 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 
afkomstige beschikbare informatie over 
stoffen in aanmerking neemt. Wanneer 
dat nodig is om een veilig gebruik van 
stoffen in cosmetische producten te 
verzekeren, moet de Commissie 
overwegen de nodige wijzigingen aan te 
brengen in Verordening (EG) nr. 
1907/2006.

Or. en

Motivering

Alle beschikbare relevante gegevens moeten naar behoren in aanmerking worden genomen 
bij de veiligheidsbeoordeling van cosmetische eindproducten. Een belangrijke gegevensbron 
wordt in dit verband gevormd door de bij Verordening (EG) nr. 1907/2006 voorgeschreven 
chemischeveiligheidsrapporten.  Er moet een bepaling worden opgenomen met het oog op een 
procedure om die verordening zo nodig te wijzigen, zodat er passende informatie over stoffen 
beschikbaar is die bij de opstelling van de veiligheidsbeoordeling van een cosmetisch product 
en de opstelling van het productinformatiedossier kan worden gebruikt. Dit spoort met 
REACH.

Amendement 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) cosmetische ingrediënten: 
synthetische of natuurlijke stoffen of 
mengsels die doelbewust aan een 
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cosmetisch product worden toegevoegd;

Or. en

Amendement 37
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) fabrikant: een natuurlijke of 
rechtspersoon die een cosmetisch product 
ontwerpt of vervaardigt of onder zijn naam 
of handelsmerk laat ontwerpen of
vervaardigen;

(b) fabrikant: een natuurlijke of 
rechtspersoon die een cosmetisch product 
ontwerpt, vervaardigt of verpakt of onder 
zijn naam of handelsmerk laat ontwerpen, 
vervaardigen of verpakken;

Or. fr

Motivering

De brede definitie van "fabrikant" moet volledig zijn en alle etappes van de fabricage van het 
cosmetische product beslaan.

Amendement 38
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 1 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b bis) toeleverancier: een natuurlijke of 
rechtspersoon die in opdracht en voor 
rekening van een andere natuurlijke of 
rechtspersoon een cosmetisch product 
ontwerpt, vervaardigt of verpakt. De 
opdrachtgever is aan de toeleverancier 
verbonden door middel van een bestek of 
een contract.

Or. fr
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Amendement 39
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e bis) distributeur: een natuurlijke of 
rechtspersoon die een product in de 
oorspronkelijke staat inkoopt en verkoopt 
en die geen enkel eigendomsrecht over het 
merk bezit;

Or. fr

Amendement 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter g

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) sporen: de onbedoelde aanwezigheid 
van een stof als gevolg van 
verontreinigingen van natuurlijke of 
synthetische ingrediënten, het 
productieproces, opslag, migratie tijdens 
het vervoer of uit de verpakking;

(g) sporen: de onbedoelde en technisch 
onvermijdelijke aanwezigheid van een stof 
als gevolg van verontreinigingen van 
natuurlijke of synthetische ingrediënten, 
het productieproces, opslag, migratie 
tijdens het vervoer of uit de verpakking;

Or. en

Amendement 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) nanomateriaal: een doelbewust 
gefabriceerd materiaal met een of 
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meerdere externe dimensies of een interne 
structuur op een schaal van 100 nm of 
minder, dat nieuwe kenmerken zou 
kunnen vertonen in vergelijking met 
hetzelfde materiaal zonder nanoschalige 
kenmerken;

Or. en

Motivering

Nanomaterialen worden in de cosmetische industrie gebruikt vanwege het feit dat zij nieuwe 
kenmerken vertonen in vergelijking met hetzelfde materiaal op normale schaal. De kleine 
afmetingen zouden ongewenste bijwerkingen kunnen veroorzaken die naar behoren 
beoordeeld moeten worden. Om deze in de veiligheidsbeoordeling op te nemen, moeten ze 
worden gedefinieerd.

De definitie weerspiegelt de volledige definitie die het WCC hanteert in zijn advies van 
december 2007 inzake de veiligheid van nanomaterialen in cosmetische producten; 
tegelijkertijd wordt het toepassingsgebied in de context van deze verordening beperkt tot 
doelbewust geproduceerde materialen.

Amendement 42
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k) ongewenste bijwerking: een voor de 
gezondheid van de mens schadelijke 
reactie die aan het normale of 
redelijkerwijs te verwachten gebruik van 
cosmetische producten is toe te schrijven;

(k) ongewenste bijwerking: een voor de 
gezondheid van de mens schadelijke 
reactie die aan het normale of 
redelijkerwijs te verwachten gebruik van 
een specifiek cosmetisch product is toe te 
schrijven;

Or. en

Motivering

Motivering niet van toepassing op de Nederlandse versie.
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Amendement 43
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter k bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(k bis) nano-object : een voorwerp,  
structuur of voorziening in vaste vorm, 
dat doelgericht gefabriceerd of gebruikt is 
en waarvan een of twee dimensies zich op 
een schaal tussen 100 en 500 nm 
bevinden;

Or. fr

Motivering

De door onze rapporteur voorgestelde definitie moet worden aangevuld om rekening te 
houden met andere producten die nanotechnologie bevatten en die beschouwd en ingedeeld 
moeten worden als nanotechnologieën. Het betreft hier producten waarvan een of twee 
dimensies groter zijn dan de in amendement 10 genoemde schaal, zoals nanobuisjes, 
nanovezels, nanofilms, enz.

Amendement 44
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) ernstige ongewenste bijwerking: een 
ongewenste bijwerking met als gevolg
tijdelijke of permanente functionele 
ongeschiktheid, invaliditeit,
ziekenhuisopname, aangeboren 
afwijkingen of acuut levensgevaar of de 
dood;

(l) ernstige ongewenste bijwerking: een 
ongewenste bijwerking die de dood tot
gevolg heeft, het leven van de patiënt in 
gevaar brengt, ziekenhuisopname of een 
verlengd ziekenhuisverblijf nodig maakt, 
ernstige of blijvende invaliditeit of  
arbeidsongeschiktheid veroorzaakt of tot
aangeboren afwijkingen of misvormingen 
leidt;

Or. fr
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Motivering

Omwille van de coherentie en om ernstige en zeldzame situaties zo snel mogelijk aan het licht 
te kunnen brengen, moet de definitie van "ernstige ongewenste bijwerking" worden aangepast 
aan de definities die momenteel door de Wereldgezondheidsorganisatie en de Internationale 
conferentie voor harmonisatie (ICH) worden gehanteerd.

Amendement 45
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) ernstige ongewenste bijwerking: een 
ongewenste bijwerking met als gevolg 
tijdelijke of permanente functionele 
ongeschiktheid, invaliditeit, 
ziekenhuisopname, aangeboren 
afwijkingen of acuut levensgevaar of de 
dood;

(l) ernstige ongewenste bijwerking: een 
ongewenste bijwerking met als gevolg 
functionele ongeschiktheid, invaliditeit, 
ziekenhuisbehandeling of verlengde 
ziekenhuisopname, aangeboren 
anomalieën en geboorteafwijkingen, een 
levensbedreigende situatie of de dood

Or. en

Motivering

Omwille van de consistentie wordt rekening gehouden met de definitie van "ernstige 
ongewenste bijwerking" van de ICH (Internationale conferentie voor harmonisatie).

Amendement 46
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 - lid 1 - letter n bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n bis) nagemaakt cosmetisch product: 
een cosmetisch product, met inbegrip van 
de verpakking en etikettering ervan, dat 
een merk, een handelsnaam of een andere 
vorm van merkidentificatie, merkteken of 
embleem of andere soortgelijke 
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gelijkenisscheppende elementen draagt 
van een fabrikant die niet de fabrikant is 
welke het product werkelijk vervaardigd 
heeft, en dat zodoende ten onrechte 
aangeboden of beschreven wordt als 
zijnde het product van een andere 
fabrikant van cosmetische producten;

Or. fr

Motivering

De Europese cosmeticasector staat bovenaan de lijst van industriële activiteiten die het 
slachtoffer zijn van namaak, wat steeds vaker tot risico's voor de menselijke gezondheid leidt. 
Dit verschijnsel dient in deze verordening concreet te worden aangepakt door middel van 
passende maatregelen, zoals definiëring van criminele activiteiten, marktcontrole, informatie 
in geval van niet-conforme producten en sancties.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gezien de uiteenlopende definities 
van nanomateriaal die door verschillende 
organismen worden gehanteerd, en gezien 
de voortdurende technische en 
wetenschappelijke ontwikkelingen op het 
gebied van de nanotechnologie, moet de 
Commissie:
(a) uiterlijk 18 maanden na de vaststelling 
van deze verordening een definitie 
voorstellen die op het niveau van de 
Europese Gemeenschap en zomogelijk op 
internationale schaal door de bevoegde 
internationale fora moet worden 
aanvaard. Zodra een overeenkomst is 
bereikt, wordt lid 1, letter a) 
dienovereenkomstig aangepast;
(b) de definitie van lid 1, letter a) bijstellen 
en aanpassen om ervoor te zorgen dat zij 
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aansluit bij de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang en bij de definities 
die in een later stadium op internationaal 
niveau worden overeengekomen.
De onder a) en b) bedoelde maatregelen, 
die niet-essentiële onderdelen van deze 
verordening beogen te wijzigen, onder 
meer door haar aan te vullen, worden 
vastgesteld volgens de in artikel 27, lid 3, 
bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

Or. fr

Motivering

Het is van belang dat er overeenstemming wordt bereikt over een internationale definitie van 
nanomateriaal, op dit zeer belangrijke gebied van de technologie dat in volle ontwikkeling is; 
even belangrijk is het dat die definitie onverwijld in deze verordening wordt opgenomen. De 
ervaring wijst echter uit dat het heel lang kan duren voordat zo'n internationale overeenkomst 
wordt bereikt, en daarom zal het waarschijnlijk noodzakelijk zijn in twee etappes te werken: 
eerst een akkoord binnen de EU, en vervolgens een op internationaal niveau.

Amendement 48
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Cosmetische producten mogen geen 
uiterlijke kenmerken, vorm, kleur, geur, 
verpakking, etiket, omvang, dimensies of 
enige combinatie van deze kenmerken 
vertonen waardoor ze door consumenten, 
en met name kinderen, zouden kunnen 
worden verward met levensmiddelen.

Or. pt

Motivering

Verwarring tussen cosmetische producten en levensmiddelen moet worden voorkomen.
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Amendement 49
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De verantwoordelijke persoon 
(fabrikant, importeur e.d.) is verplicht te 
antwoorden op alle vragen van bevoegde 
instanties en hun alle gevraagde 
elementen te verstrekken in een voor hen 
begrijpelijke taal.

Or. pt

Amendement 50
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Verplichtingen van distributeurs, 
importeurs en detailhandelaren

Indien een distributeur, importeur of 
detailhandelaar van mening is of redenen 
heeft om aan te nemen dat een product is 
nagemaakt en dus niet voldoet aan de 
voorschriften van deze verordening, mag 
hij dat product niet op de markt 
aanbieden.
Indien een distributeur, importeur of 
detailhandelaar een product op de markt 
aanbiedt of al heeft aangeboden en a 
posteriori verneemt dat het betrokken 
product is nagemaakt en dus niet voldoet 
aan de voorschriften van deze 
verordening, dient hij dat product 
onverwijld uit de markt te nemen en reeds 
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verkochte producten terug te roepen.  
Wanneer een nagemaakt product op de 
markt is aangeboden, dient de distributeur 
bovendien de bevoegde nationale 
instanties van de lidstaat waar het product 
op de markt is aangeboden, daarvan in 
kennis te stellen.

Or. fr

Motivering

Bestrijding van namaak is noodzakelijk voor de bescherming van de volksgezondheid en voor 
de concurrentiesituatie.

Amendement 51
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de productie plaatsvindt in 
overeenstemming met de desbetreffende 
geharmoniseerde normen, waarvan de 
referenties in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn gepubliceerd, wordt 
ervan uitgegaan dat de goede 
productiepraktijken worden nageleefd.

2. Wanneer de productie plaatsvindt in 
overeenstemming met de desbetreffende 
geharmoniseerde normen, waarvan de 
referenties in het Publicatieblad van de 
Europese Unie zijn gepubliceerd, of met 
andere internationaal erkende normen,
wordt ervan uitgegaan dat de goede 
productiepraktijken worden nageleefd.

Or. fr

Motivering

Het is niet de bedoeling de werking van de internationale handel te belemmeren.
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Amendement 52
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verantwoordelijke persoon garandeert 
dat het productveiligheidsrapport wordt 
bijgehouden met betrekking tot 
aanvullende relevante informatie die na de 
marktintroductie van het product wordt 
gegenereerd.

De verantwoordelijke persoon garandeert 
dat:

(a) het beoogde gebruik van het 
cosmetische product en de voorziene 
systemische blootstelling aan de 
verschillende ingrediënten in een 
eindsamenstelling in aanmerking zijn 
genomen bij de beoordeling van de 
veiligheid;
(b) bij de veiligheidsbeoordeling een 
passende, op bewijsmateriaal steunende 
aanpak wordt gevolgd met het oog op de 
beoordeling van uit diverse bronnen 
stammende pertinente gegevens, met 
inbegrip van gegevens van in vitro-, in 
silico- en bestaande GLP- of niet-GLP in 
vivostudies en studies op de mens,
(c) het productveiligheidsrapport wordt 
bijgehouden met betrekking tot 
aanvullende relevante informatie die na de 
marktintroductie van het product wordt 
gegenereerd.

Or. en

Motivering

Het is zaak te erkennen dat alle relevante beschikbare gegevens, ongeacht of zij afkomstig zijn 
van bestaande in-vitro-, in silico-, GLP/niet-GLP dierproeven, alsook bestaande studies op 
mensen of uit andere bronnen, naar behoren in aanmerking moeten worden genomen bij de 
veiligheidsbeoordeling van cosmetische eindproducten.
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Amendement 53
Erna Hennicot-Schoepges

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De verantwoordelijke persoon garandeert 
dat het productveiligheidsrapport wordt 
bijgehouden met betrekking tot 
aanvullende relevante informatie die na de 
marktintroductie van het product wordt 
gegenereerd.

De verantwoordelijke persoon garandeert 
dat:

(a) het beoogde gebruik van het 
cosmetische product en de voorziene 
systemische blootstelling aan de 
verschillende ingrediënten in een 
eindsamenstelling in aanmerking zijn 
genomen bij de beoordeling van de 
veiligheid;
(b) bij de veiligheidsbeoordeling een 
passende, op bewijsmateriaal steunende 
aanpak wordt gevolgd met het oog op de 
beoordeling van uit diverse bronnen 
stammende pertinente gegevens, met 
inbegrip van gegevens van in vitro-, in 
silico- en bestaande GLP in vivostudies en 
studies op de mens; 
(c) het productveiligheidsrapport wordt 
bijgehouden met betrekking tot 
aanvullende relevante informatie die na de 
marktintroductie van het product wordt 
gegenereerd.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk te erkennen dat alles beschikbare relevante gegevens uit bestaande  in 
vitro-, in silico- en GPL (goede laboratoriumpraktijken)-studies van dieren, alle bestaande 
gegevens over studies m.b.t. mensen,  alsook uit andere bronnen stammende gegevens, naar 
behoren in aanmerking worden genomen bij de veiligheidsbeoordeling van cosmetische 
producten (zie ook amendement 6 van de rapporteur).
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Amendement 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De productveiligheidsbeoordeling voor 
cosmetische producten zoals vastgesteld in 
bijlage I, deel B, wordt uitgevoerd door een 
persoon met een diploma, certificaat of 
ander bewijsstuk ter afsluiting van een 
universitaire of van een door een lidstaat 
als gelijkwaardig erkende opleiding die ten 
minste drie jaar theoretisch en praktisch 
onderwijs in de farmacie, toxicologie, 
geneeskunde of een gelijksoortige 
studierichting omvat.

2. De productveiligheidsbeoordeling voor 
cosmetische producten zoals vastgesteld in 
bijlage I, deel B, wordt uitgevoerd door een 
persoon met een diploma, certificaat of 
ander bewijsstuk ter afsluiting van een 
universitaire of van een door een lidstaat 
als gelijkwaardig erkende opleiding die ten 
minste drie jaar theoretisch en praktisch 
onderwijs in de farmacie, toxicologie, 
geneeskunde, scheikunde of een 
gelijksoortige studierichting omvat.

Or. en

Amendement 55
Bart Staes

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De productveiligheidsbeoordeling voor 
cosmetische producten zoals vastgesteld in 
bijlage I, deel B, wordt uitgevoerd door een 
persoon met een diploma, certificaat of 
ander bewijsstuk ter afsluiting van een 
universitaire of van een door een lidstaat 
als gelijkwaardig erkende opleiding die ten 
minste drie jaar theoretisch en praktisch 
onderwijs in de farmacie, toxicologie, 
geneeskunde of een gelijksoortige 
studierichting omvat.

2. De productveiligheidsbeoordeling voor 
cosmetische producten zoals vastgesteld in 
bijlage I, deel B, wordt uitgevoerd door een 
persoon met een diploma, certificaat of 
ander bewijsstuk ter afsluiting van een 
universitaire of van een door een lidstaat 
als gelijkwaardig erkende opleiding in de 
farmacie, toxicologie, geneeskunde of een 
gelijksoortige studierichting.

Or. en
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Motivering

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.

Amendement 56
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verantwoordelijke persoon   houdt 
voor het cosmetische product waarvoor hij 
de verantwoordelijke persoon is, een 
productinformatiedossier bij.

1. De verantwoordelijke persoon   houdt 
voor het op de markt geïntroduceerde 
cosmetische product waarvoor hij de 
verantwoordelijke persoon is, een 
productinformatiedossier bij.

Or. pl

Motivering

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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Amendement 57
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verantwoordelijke persoon   houdt 
voor het cosmetische product waarvoor hij 
de verantwoordelijke persoon is, een 
productinformatiedossier bij.

1. De verantwoordelijke persoon   houdt 
voor het op de markt geïntroduceerde 
cosmetische product waarvoor hij de 
verantwoordelijke persoon is, een 
productinformatiedossier bij.

Or. pl

Motivering

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.

Amendement 58
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De verantwoordelijke persoon  houdt 
voor het cosmetische product waarvoor hij 
de verantwoordelijke persoon is, een 
productinformatiedossier bij.

1. De verantwoordelijke persoon  houdt 
voor het cosmetische product waarvoor hij 
de verantwoordelijke persoon is, een 
productinformatiedossier bij. In geval van 
onderaanbesteding van ontwikkelings-
en/of productieactiviteiten, kan de 
verantwoordelijkheid voor het bewaren 
van het productinformatiedossier middels 
een schriftelijke overeenkomst worden 
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gedeeld tussen de voor het op de markt 
aanbieden verantwoordelijke persoon en 
diens toeleveranciers.

Or. fr

Motivering

Het is belangrijk dat in deze verordening rekening wordt gehouden met de talrijke gevallen 
waarin de voor het op de markt brengen van een product verantwoordelijke personen voor de 
ontwikkeling en/of productie van hun cosmetische producten gebruik maken van 
onderaanbesteding. Het productinformatiedossier wordt dan om diverse redenen (bijwerken 
van informatie, vertrouwelijkheid, adressen op etiketten) gedeeltelijk door de opdrachtgever 
en gedeeltelijk door zijn toeleveranciers beheerd.

Amendement 59
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De verantwoordelijke persoon houdt 
het productinformatiedossier ter gerede 
beschikking gedurende een periode van 
ten minste tien jaar na de laatste levering 
van het betrokken product.

Or. fr

Motivering

Het is zaak een termijn vast te stellen voor de bewaring van het productinformatiedossier 
wanneer het product niet meer op de markt is. Tien jaar komt overeen met de bewaringsduur 
die in andere regelgevingen voor informatie is voorgeschreven.
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Amendement 60
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving ontbreekt, wordt 
naleving van lid 1 verondersteld, indien de 
gebruikte methode overeenstemt met de 
desbetreffende geharmoniseerde normen, 
waarvan de referenties in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
gepubliceerd.

2. Wanneer toepasselijke 
Gemeenschapswetgeving ontbreekt, wordt 
naleving van lid 1 verondersteld, indien de 
gebruikte methode overeenstemt met de 
desbetreffende geharmoniseerde normen, 
waarvan de referenties in het 
Publicatieblad van de Europese Unie zijn 
gepubliceerd of met andere internationaal 
erkende normen.

Or. fr

Motivering

Het is niet de bedoeling de werking van de internationale handel te belemmeren.

Amendement 61
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het oorspronkelijke etiket van het 
cosmetische product;

Or. pt
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Amendement 62
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c bis) de bevoegde autoriteit en de taal of 
talen waarin het productinformatiedossier 
beschikbaar zal worden gesteld;

Or. pt

Amendement 63
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d bis) het contact of adres van de 
plaatselijke distributeur in de lidstaten 
waarin het product op de markt werd 
geïntroduceerd;

Or. pt

Amendement 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(e) de aanwezigheid van stoffen in de vorm 
van andere gemicroniseerde deeltjes dan 
de stoffen die in de bijlagen III tot en met 
VI bij deze verordening zijn opgenomen;

(e) de aanwezigheid van stoffen in de vorm 
gemicroniseerde deeltjes of
nanomaterialen;

Or. en
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Motivering

Wijziging van amendement 16 van de rapporteur. Gemicroniseerde deeltjes zijn niet hetzelfde 
als nanomaterialen. De kennisgeving dient zowel gemicroniseerde deeltjes als 
nanomaterialen te beslaan. Er moeten geen uitzonderingen worden toegestaan voor in de 
bijlagen III t/m VI genoemde stoffen.

Amendement 65
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Artikel 10 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g bis) een kopie van het etiket voor elke 
lidstaat waarin het product op de markt 
wordt geïntroduceerd;

Or. pt

Amendement 66
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Artikel 11, lid 1, letter h bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(h bis) stoffen geproduceerd in de vorm 
van andere nanomaterialen dan die welke 
zijn opgenomen in bijlage VI bis, en 
stoffen geproduceerd in de vorm van 
nanomaterialen die worden gebruikt op 
een wijze die niet overeenkomt met de in 
die bijlage bepaalde voorwaarden.

Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 17 van de rapporteur om een belangrijke maas in de wetgeving te 
voorkomen.
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De belangrijkste nanomaterialen die momenteel gebruikt worden, zijn uv-filters zoals 
titaniumdioxide. Titaniumdioxide staat al in de lijst van bijlage VI, hoewel de nanovorm 
ervan nooit aan een nanospecifieke beoordeling is onderworpen. Op zich bestaat er voor geen 
enkele in de bijlagen III t/m VI opgenomen stoffen een garantie dat zij bij gebruik in 
nanovorm veilig zijn, en dus moet er voor dat gebruik geen toestemming worden verleend. 
Alle nanomaterialen, ongeacht hun functie, die gebruiksveilig zijn bevonden, moeten in 
bijlage VI bis worden opgenomen.

Amendement 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 – letter i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(i bis) nanomaterialen tot het moment 
waarop veiligheidsbeoordelingen met 
betrekking tot de gevolgen van 
nanomaterialen voor de menselijke 
gezondheid, afgeleid van 
wetenschappelijk goed onderbouwde, 
nanospecifieke veiligheidstests waarbij 
geen gewervelde dieren worden gebruikt, 
hebben uitgewezen dat het gebruik ervan 
veilig is.

Or. en

Motivering

Er bestaan momenteel geen geschikte methoden om de veiligheid van nanomaterialen te 
beoordelen. Gezien het feit dat dierproeven voor het testen van cosmetische ingrediënten 
geleidelijk worden afgeschaft, moeten nanomaterialen worden beoordeeld op basis van 
nanospecifieke, niet op dierproeven gebaseerde tests. Zolang dergelijke tests niet beschikbaar 
zijn voor een passende beoordeling van de veiligheid van nanomaterialen in cosmetische 
producten, moet het gebruik ervan worden verboden om de menselijke gezondheid te 
beschermen en dierproeven te voorkomen.
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Amendement 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer, overeenkomstig het 
voorgaande lid, een kennisgeving 
betrekking heeft op een product dat een of 
meer stoffen bevat in de vorm van 
nanomaterialen als gedefinieerd in lid 1, 
letter e) welke niet in de bijlagen III t/m 
VI bij deze verordening zijn opgenomen, 
moet de verantwoordelijke persoon de 
kennisgeving ten minste 3 maanden voor 
de marktintroductie van het product 
indienen.

Or. en

Motivering

In samenhang met het voorgestelde amendement op artikel 12 bis en omwille van de 
consumentenveiligheid, wordt een vroegtijdige kennisgeving voorgesteld voor cosmetische 
producten die nanomaterialen bevatten welke niet in de bijlagen III t/m VI worden genoemd. 
Met deze vervroegde kennisgeving krijgen de bevoegde instanties de mogelijkheid het 
veiligheidsrapport van het betrokken product te bestuderen voordat het product op de markt 
wordt gebracht, hetgeen aansluit bij de maatregelen van de artikelen 24 en 25 betreffende 
administratieve samenwerking. Zo kan het product beoordeeld worden en kunnen er eventueel 
maatregelen worden genomen (bijv. inwinnen van advies van het WCC).

Amendement 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Behoudens een besluit van de 
Commissie om het toepassingsgebied van 
bijlage IV tot haarkleuringsproducten uit 
te breiden, mogen deze producten geen 
andere kleurstoffen bevatten die voor het 

2. Uiterlijk vanaf 31 december 2009 
mogen deze producten geen andere 
kleurstoffen bevatten die voor het kleuren 
van de haren zijn bestemd, dan de in 
bijlage IV genoemde, noch kleurstoffen die 
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kleuren van de haren zijn bestemd, dan de 
in bijlage IV genoemde, noch kleurstoffen 
die voor het kleuren van de haren zijn 
bestemd die niet overeenkomstig de in die 
bijlage vastgestelde voorwaarden worden 
gebruikt.

voor het kleuren van de haren zijn bestemd 
die niet overeenkomstig de in die bijlage 
vastgestelde voorwaarden worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Het is onaanvaardbaar dat er nog steeds gebrek is aan veiligheidstests voor 
haarkleuringsproducten, waarvan in vele gevallen vermoed wordt dat zij kankerverwekkend 
of mutageen zijn. Het wetenschappelijk comité heeft bij herhaling het ontbreken van adequate 
gegevens voor de veiligheidsbeoordeling van haarkleuringsproducten aan de kaak gesteld.  
Steeds weer heeft de industrie meer tijd gekregen om die gegevens te verstrekken. Bij Richtlijn 
2007/67/EG is de uiterste termijn nogmaals met twee jaar verlengd, tot eind 2009. Dit moet 
de laatste kans zijn voor de industrie om met passende gegevens te komen. Om te voorkomen 
dat de Commissie de termijn in het kader van de comitologie opnieuw gaat verlengen, moet 
de uiterste datum in het kader van de medebeslissing worden vastgesteld.

Amendement 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 - lid 2 - alinea 2- inleidende formule en streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze stoffen mogen echter in cosmetische 
producten worden gebruikt, indien na de 
indeling ervan als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting 
van categorie 1 of 2 van bijlage I bij
Richtlijn 67/548/EEG, aan alle 
onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

Deze stoffen mogen echter bij wijze van 
uitzondering in specifieke cosmetische 
producten worden gebruikt, indien na de 
indeling ervan als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting 
van categorie 1 of 2 van bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG na de 
inwerkingtreding van deze verordening, 
aan alle onderstaande voorwaarden wordt 
voldaan:

- zij zijn bedoordeeld en met name met het 
oog op blootstelling door het WCC voor 
gebruik in cosmetische producten veilig 
bevonden;

- zij zijn beoordeeld en door het WCC voor 
gebruik in specifieke cosmetische 
producten veilig bevonden, met name 
rekening houdend met de totale 
blootstelling afkomstig van  andere 
significante bronnen en met bijzondere 
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inachtneming van kwetsbare 
bevolkingsgroepen;

Or. en

Motivering

Er zijn geen problemen geweest in verband met het huidige verbod op CMR-stoffen die al als 
zodanig zijn ingedeeld. De toekomstige afwijking was alleen maar door de Commissie 
voorgesteld om vooruit te lopen op de indeling van bepaalde stoffen in de toekomst. De 
afwijkingen moeten dus alleen maar gelden voor stoffen die in de toekomst als CMR zullen 
worden geclassificeerd. De afwijkingen moeten ook uitsluitend voor specifiek gebruik gelden, 
en niet voor cosmetische producten in het algemeen.

Amendement 71
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – streepjes 1 - 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- zij zijn bedoordeeld en met name met het 
oog op blootstelling door het WCC voor 
gebruik in cosmetische producten veilig 
bevonden;

(i) zij zijn beoordeeld en door het WCC 
voor gebruik in specifieke cosmetische 
producten veilig bevonden, met name 
rekening houdend met de totale 
blootstelling afkomstig van  andere 
significante bronnen en met bijzondere 
inachtneming van kwetsbare bevolkings-
en beroepsgroepen;

(ii) zij zijn reeds geruime tijd als 
ingrediënten in cosmetische producten 
gebruikt zonder dat er sprake was van 
bezorgdheid over de veiligheid ervan 
vanwege kankerverwekkende, mutagene
of voor de voortplanting giftige 
eigenschappen;
(iii) het effect ervan wordt geacht een 
drempel te hebben en de veiligheidsmarge 
voor deze stoffen bedraagt ten minste 
1000, zoals gedocumenteerd in de in 
artikel 7 bedoelde veiligheidsbeoordeling;

- zij voldoen aan de 
voedselveiligheidsvoorschriften die zijn 

(iv) zij voldoen aan de 
voedselveiligheidsvoorschriften die zijn 
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vastgelegd in Verordening (EG) 
nr. 178/2002 van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en 
voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden;

vastgelegd in Verordening (EG) 
nr. 178/2002 van het Europees Parlement 
en de Raad van 28 januari 2002 tot 
vaststelling van de algemene beginselen en 
voorschriften van de 
levensmiddelenwetgeving, tot oprichting 
van een Europese Autoriteit voor 
voedselveiligheid en tot vaststelling van 
procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden;

- er zijn geen geschikte alternatieve stoffen 
voorhanden, zoals gedocumenteerd is een 
analyse van de alternatieven.

(v) er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen voorhanden, zoals gedocumenteerd 
is een analyse van de alternatieven.

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden dat er geen "nieuwe" CMR's in cosmetische producten moeten 
worden geïntroduceerd, ten einde het aantal chemische producten dat van het algemeen 
verbod kan worden uitgezonderd, te verlagen en om ervoor te zorgen dat het WCC niet wordt 
overstelpt met verzoeken tot beoordeling van  nieuwe stoffen. 
Ook moet er een restrictieve marge worden ingevoerd (10 voor interspecies (dier – mens), 10 
voor intraspecies (mens – mens) en 10 voor xxxx gezien de ernst van CMR-stoffen en de 
cumulatieve effecten.

Amendement 72
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- er zijn geen geschikte alternatieve stoffen 
voorhanden, zoals gedocumenteerd is een 
analyse van de alternatieven.

- er zijn geen geschikte alternatieve stoffen 
voorhanden die economisch en technisch 
haalbaar zijn, zoals gedocumenteerd is een 
analyse van de alternatieven.

Or. fr

Motivering

Bij de kwalificering van de "geschikte alternatieve stoffen" moet, net als in de REACH-
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wetgeving, worden verduidelijkt dat deze economisch en technisch haalbaar moeten zijn.

Amendement 73
Dorette Corbey

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 2 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- vrijstellingen moeten een beperkte 
tijdsduur hebben en inhouden dat de 
producent een vervangingsplan moet 
indienen.

Or. en

Amendement 74
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie machtigt het WCC om deze 
stoffen opnieuw te beoordelen zodra 
bezorgdheid over de veiligheid rijst en 
uiterlijk om de vijf jaar na opname ervan in 
de bijlagen III tot en met VI.

De Commissie machtigt het WCC om een 
of meer van deze stoffen opnieuw te 
beoordelen:

- indien zij overeenkomstig de artikelen 60 
en 61 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 voorwaarden oplegt voor het 
verlenen van autorisatie voor de stof of 
stoffen dan wel die toestemming weigert 
of intrekt naar aanleiding van de 
inachtneming van de totale blootstelling 
afkomstig van andere bronnen;
- zodra bezorgdheid over de veiligheid rijst 
en uiterlijk om de vijf jaar na opname 
ervan in de bijlagen III tot en met VI.

Or. fr
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Motivering

Bij de kwalificering van de "geschikte alternatieve stoffen" moet, net als in de REACH-
wetgeving, worden verduidelijkt dat deze economisch en technisch haalbaar moeten zijn.

Amendement 75
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zodra er communautaire of 
internationaal overeengekomen criteria 
beschikbaar zijn voor de identificatie van 
stoffen met hormoonontregelende 
eigenschappen, of ten minste 5 jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze
verordening, herziet de Commissie deze 
verordening voor wat betreft stoffen met 
hormoonontregelende eigenschappen.

Or. en

Amendement 76
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Nanomaterialen

1. Een nanomateriaal mag slechts in een 
specifiek cosmetisch product worden 
gebruikt indien de stof door het WCC 
beoordeeld en veilig bevonden is voor 
gebruik in het betrokken cosmetische 
product. De Commissie neemt daartoe de 
nodige maatregelen overeenkomstig de in 
artikel 27, lid 3, bedoelde 
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regelgevingsprocedure met toetsing.
2. Indien een fabrikant een 
nanomaterialen bevattend cosmetisch 
product op de communautaire markt heeft 
geïntroduceerd vóór de in artikel 34, lid 1 
bedoelde datum, stelt hij de Commissie 
onverwijld in kennis van de in het 
betrokken product gebruikte 
nanomaterialen. Uiterlijk zes maanden na 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening doet de fabrikant de 
veiligheidsgegevens met betrekking tot 
deze stoffen toekomen aan het WCC, 
zodat dit deze stoffen kan beoordelen. 
Indien de fabrikant binnen deze termijn 
geen veiligheidsgegevens overlegt, worden 
de betrokken producten uit de markt 
genomen. Het WCC moet na de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening over twee jaar beschikken om 
de veiligheid van die nanomaterialen 
bevattende cosmetische producten die 
reeds op de communautaire markt zijn, te 
beoordelen en om een positieve lijst op te 
stellen in bijlage VI bis. 
Indien het WCC de veiligheid van 
nanomaterialen bevattende cosmetische 
producten die voor de inwerkingtreding 
van deze verordening op de markt zijn 
geïntroduceerd, niet binnen die termijn 
van twee jaar vaststelt, worden de 
betrokken producten van de markt 
genomen.
3. Om dwingende urgente redenen of 
indien het WCC zijn bezorgdheid 
uitspreekt over de veiligheid van een 
specifiek nanomateriaal, kan de 
Commissie gebruik maken van de 
urgentieprocedure als bedoeld in artikel 
27, lid 4.
De Commissie machtigt het WCC tot het 
herbeoordelen van nanomaterialen die op 
de positieve lijst van Bijlage VI bis 
voorkomen zodra er bezorgdheid rijst over 
de veiligheid ervan, en ten minste om de 
vijf jaar na opname ervan in deze bijlage.
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Or. en

Motivering

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

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

Amendement 77
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Nanomaterialen

1. Een nanomateriaal mag slechts in een 
cosmetisch product worden gebruikt 
indien de stof door het WCC beoordeeld 
en veilig is verklaard voor het gebruik in 
het betrokken cosmetische product. De 
Commissie neemt daartoe de nodige 
maatregelen overeenkomstig de in 
artikel 27, lid 3, bedoelde 
regelgevingsprocedure met toetsing.
2. Indien een fabrikant voor de in artikel 
34, lid 1 bedoelde datum van 
inwerkingtreding een cosmetisch product 
op de markt heeft gebracht dat een of 
meerdere nanomaterialen bevat, maakt hij 
binnen een termijn van twee maanden de 
nanomaterialen bekend die in het 
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betrokken product zijn gebruikt.
Uiterlijk op ...* deelt de fabrikant aan het 
WCC de veiligheidsgegevens mee met 
betrekking tot de nanomaterialen, zodat 
het WCC deze kan beoordelen.
Indien deze gegevens niet binnen de in 
bovenstaande alinea vermelde termijn zijn 
ingediend, worden de cosmetische 
producten die het betrokken 
nanomateriaal of de betrokken 
nanomaterialen bevatten, onmiddellijk uit 
de markt genomen.
Uiterlijk op ... ** beoordeelt het WCC de 
door de fabrikant gemelde 
nanomaterialen en neemt het deze op in 
de desbetreffende bijlagen, naar gelang 
van de resultaten van de beoordelingen.
3. Om dwingende urgente redenen of 
wanneer het WCC gewag maakt van 
nieuwe bezorgdheid over de veiligheid van 
een nanomateriaal, kan de Commissie 
gebruik maken van de in artikel 27, lid 4 
bedoelde urgentieprocedure.
4. Zodra er twijfels rijzen omtrent de 
veiligheid van een stof en tenminste om de 
vijf jaar na opname ervan in de bijlagen, 
machtigt de Commissie het WCC tot het 
herbeoordelen van die stof. 
* Zes maanden na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.
** Twee jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

Or. fr

Motivering

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

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Nanomaterialen

Ten minste om de vijf jaar herbeoordeelt 
de Commissie de op nanomaterialen 
betrekking hebbende voorschriften van 
deze verordening in het licht van de 
wetenschappelijke vooruitgang en stelt zij 
zonodig passende herzieningen van deze 
voorschriften voor.
De Commissie legt jaarlijks een verslag 
voor aan het Europees Parlement en de 
Raad met informatie over de 
ontwikkelingen op het gebied van het 
gebruik van nanomaterialen in 
cosmetische producten in de Europese 
Unie. In dat verslag wordt met name 
ingegaan op het aantal binnengekomen 
kennisgevingen en het soort gebruik 
waarop zij betrekking hadden, alsook op 
de vorderingen die zijn geboekt bij het 
ontwikkelen van 
karakteriseringsmethoden en van 
richtsnoeren voor de 
veiligheidsbeoordeling; voorts wordt in 
het verslag ingegaan op de initiatieven 
met het oog op de voorlichting aan het 
publiek en op de internationale 
samenwerkingsprogramma's. 

Or. fr
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Motivering

(*) 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.

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

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 ter
Nanomaterialen

Met ingang van ...* mag een bestaand 
cosmetisch product dat nanomaterialen 
bevat verder op de markt worden 
aangeboden, op voorwaarde dat:
a)  
- de verantwoordelijke persoon de 

Commissie binnen een termijn van 3 
maanden de productcategorie en de 
specifieke aard van de in het betrokken 
product gebruikt nanomaterialen 
meedeelt;
- er geen beoordeling van het WCC 

waarin geconcludeerd wordt dat het 
gebruik van nanomaterialen in de 
desbetreffende productcategorie niet veilig 
is.
Ten minste 6 maanden voor de 
marktintroductie van:
- een categorie cosmetische producten die 

nieuwe nanomaterialen bevat, of
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- een categorie cosmetische producten die 
bestaande nanomaterialen bevat die niet 
eerder gebruikt zijn in de op de markt te 
brengen productcategorie,
doet de verantwoordelijke persoon de 
Commissie de in artikel 10 bedoelde 
gegevens toekomen, vergezeld van een 
risicobeoordeling in verband met de 
specifieke aard van de nanomaterialen en 
het beoogde gebruik van het cosmetische 
product. Het product mag op de markt 
worden aangeboden tenzij in een 
beoordeling door het WCC wordt 
geconcludeerd dat het gebruik van de 
nanomaterialen in de desbetreffende 
productcategorie niet veilig is.
* PB: de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening invoeren.

Or. fr

Motivering

Nanomaterialen maken een sterke technologische ontwikkeling door en het is van belang te 
zorgen voor specifieke garanties dat het gebruik ervan in cosmetische producten een positief 
effect blijft hebben en geen gevaar oplevert voor de gebruiker.

Amendement 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 5 bis
Nanomaterialen

Elk jaar machtigt de Commissie het WCC 
tot het publiceren van een verslag over in 
cosmetische producten gebruikte 
nanomaterialen.
Dit verslag beslaat:
- de kennisgevingen die in de loop van het 
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jaar overeenkomstig artikel 10 van deze 
verordening zijn ontvangen;
- een alomvattende overzicht van 
recentelijk beschikbare of gepubliceerde 
wetenschappelijke veiligheidsgegevens;
- alle adviezen van de wetenschappelijke 
comités met betrekking tot 
nanomaterialen.
Op grond van een beoordeling van de 
door het WCC verstrekte elementen kan 
de Commissie indien nodig maatregelen 
voorstellen ter vergroting van de 
veiligheid van de consument.

Or. en

Motivering

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.

Amendement 81
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 12 bis
Stoffen met uitgesproken 

huidsensibiliserende eigenschappen
1. Voor stoffen die door het WCC als 
extreem huidsensibiliserend worden 
ingedeeld dient de Commissie uiterlijk 2 
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jaar na de datum van inwerkingtreding 
van deze verordening een voorstel in met 
het oog op een verbod op het gebruik van 
deze stoffen in cosmetische producten.
Daarna dient de Commissie uiterlijk 6 
maanden na publicatie van een advies van 
het WCC waarin een stof als extreem 
huidsensibiliserend wordt ingedeeld, een 
voorstel in met het oog op een verbod op 
het gebruik van deze stoffen in 
cosmetische producten.
2. Voor stoffen die door het WCC als sterk 
huidsensibiliserend worden ingedeeld 
dient de Commissie uiterlijk 5 jaar na de 
datum van inwerkingtreding van deze 
verordening een voorstel in met het oog 
op een verbod op het gebruik van deze 
stoffen in cosmetische producten.
Daarna dient de Commissie uiterlijk 6 
maanden na publicatie van een advies van 
het WCC waarin een stof als sterk 
huidsensibiliserend wordt ingedeeld, een 
voorstel in met het oog op een verbod op 
het gebruik van deze stoffen in 
cosmetische producten.
3. De Commissie kan voor de in de leden 
1 en 2 bedoelde stoffen een beperking in 
plaats van een verbod voorstellen indien 
aan de volgende voorwaarden is voldaan:
i. De stoffen zijn door het WCC 
beoordeeld en veilig bevonden, met name 
met het oog op blootstelling;
ii. er zijn geen geschikte alternatieve 
stoffen voorhanden, zoals 
gedocumenteerd is een analyse van de 
alternatieven.
De Commissie machtigt het WCC om deze 
stoffen opnieuw te beoordelen zodra 
bezorgdheid over de veiligheid rijst en 
uiterlijk om de vijf jaar na opname ervan 
in de bijlagen III en IV.
4. Voor de uitvoering van het bepaalde in 
de leden 1, 2 en 3 volgt de Commissie de 
procedure van artikel 26.
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5. Uiterlijk 7 jaar na de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening 
beoordeelt de Commissie de effecten van 
de in dit artikel vervatte maatregelen en 
stelt zij zonodig een plan voor om te 
waarborgen dat de risico's voor de 
consument als gevolg van stoffen met 
uitgesproken huidsensibiliserende 
eigenschappen naar behoren onder 
controle zijn.

Or. en

Motivering

Contactallergie en allergische contactdermatitis als gevolg van haarkleuringsmiddelen 
vormen een serieus gezondheidsprobleem voor de consumenten en de maatschappij. 
Haarkleuringsmiddelen kunnen allergische reacties veroorzaken die in sommige gevallen zeer 
ernstig zijn en ziekteverzuim, ziekenhuisopname en zelf de dood tot gevolg hebben. Bovendien 
kan de werkomgeving van beroepskappers ernstig aangetast worden door het contact met 
deze chemicaliën, met als gevolg arbeidsongeschiktheid en vervroegd pensioen. Het aantal 
personen dat allergische reacties vertoont is relatief hoog: volgens beschikbare gegevens
heeft 5,3% van de consumenten een huidreactie gehad als gevolg van het gebruik van 
haarkleuringsmiddelen.

Amendement 82
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) het land van herkomst, indien het 
cosmetische product buiten de 
Gemeenschap wordt gefabriceerd;

Or. pt
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Amendement 83
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter c – alinea 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De vermelding van de minimale 
houdbaarheid is niet verplicht wanneer 
deze meer dan dertig maanden bedraagt. 
In dit geval wordt aangegeven hoe lang 
het product na opening veilig is. Deze 
informatie wordt aangegeven met het in 
punt 2 van bijlage VII bij deze 
verordening vermelde symbool, gevolgd 
door de periode (in maanden en/of jaren).

Schrappen

Or. pt

Amendement 84
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter g – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(g) een lijst van ingrediënten . Deze 
informatie hoeft alleen op de verpakking te 
worden aangebracht. De  lijst wordt 
voorafgegaan door de term  "ingredients" .

(g) een lijst van ingrediënten, waarvoor de 
INCI-nomenclatuur (International 
Nomenclature for Cosmetic Ingredients) 
wordt gebruikt. Deze informatie hoeft 
alleen op de verpakking te worden 
aangebracht. De  lijst wordt voorafgegaan 
door de term  "ingredients".

Or. pt
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Amendement 85
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter g – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk ingrediënt dat in de vorm van een 
nanomateriaal in een product is verwerkt, 
dient duidelijk in de lijst van ingrediënten 
te worden vermeld. De naam van het 
ingrediënt moet worden voorafgegaan 
door het woord "nano".

Or. fr

Motivering

Aangezien in het kader van de herziening van de wetgeving inzake cosmetische producten 
specifieke voorschriften met betrekking tot nanotechnologieën worden opgenomen, is het 
consequent en noodzakelijk dat de nanotechnologische ingrediënten worden vermeld in de 
lijst van ingrediënten die in het betrokken cosmetische product zijn gebruikt. Op deze 
minimale transparantie en informatie hebben alle marktspelers (consumenten, 
toezichtautoriteiten, enz.) recht.

Amendement 86
Åsa Westlund

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter g – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk in de vorm van een nanomateriaal 
voorkomend ingrediënt dient duidelijk in 
de lijst van ingrediënten te worden 
vermeld. De naam van het ingrediënt 
moet worden voorafgegaan door het 
woord "nano".

Or. en
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Motivering

Om vast te kunnen stellen welke cosmetische producten nanomaterialen bevatten, moeten alle 
nanomaterialen in de lijst van ingrediënten bij de producten worden vermeld.

Amendement 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter g – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Nanomaterialen worden aangeduid met 
het voorvoegsel "nano".

Or. en

Motivering

Het gebruik van nanomaterialen moet duidelijk worden aangegeven in de lijst van 
ingrediënten. Dit spoort met paragraaf 28 van de resolutie van het Europees Parlement van 
28 september 2006 over nanowetenschappen en nanotechnologieën, waarin wordt 
aanbevolen dat "het in de ingrediëntendeclaratie van consumentenproducten wordt vermeld 
indien materiaal is toegevoegd dat uit kunstmatig geproduceerde nanodeeltjes bestaat". Dit is 
des te belangrijker omdat bestaande maar niet-geteste nanomaterialen nog jaren in 
cosmetische producten blijven voorkomen.

Amendement 88
Duarte Freitas

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 – letter g – alinea 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere kleurstoffen dan kleurstoffen die 
voor het kleuren van de haren zijn 
bestemd,  mogen in willekeurige volgorde 
na de overige cosmetische  ingrediënten 
worden vermeld. Voor decoratieve 
cosmetische producten die in verschillende 
tinten op de markt gebracht worden, mogen 
alle in het gamma gebruikte andere 

Andere kleurstoffen dan kleurstoffen die 
voor het kleuren van de haren zijn 
bestemd,  mogen in willekeurige volgorde 
na de overige cosmetische  ingrediënten 
worden vermeld. Voor decoratieve 
cosmetische producten die in verschillende 
tinten op de markt gebracht worden, mogen 
alle in het gamma gebruikte andere 
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kleurstoffen dan kleurstoffen die voor het 
kleuren van de haren zijn bestemd,  worden 
vermeld op voorwaarde dat de woorden 
"kan… bevatten" of het symbool "+/-" 
worden toegevoegd.

kleurstoffen dan kleurstoffen die voor het 
kleuren van de haren zijn bestemd,  worden 
vermeld op voorwaarde dat de woorden 
"kan… bevatten" of het symbool "+/-" 
worden toegevoegd. De CI-nomenclatuur 
(Colour Index) moet worden gebruikt.

Or. pt

Amendement 89
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De in lid 1, onder g), bedoelde 
aanduidingen worden vermeld door de 
gemeenschappelijke benaming te 
gebruiken die in het in artikel 28 bedoelde 
glossarium is vastgesteld. Indien een 
gemeenschappelijke benaming ontbreekt, 
wordt een term gebruikt die uit een 
algemeen aanvaarde nomenclatuur 
afkomstig is.

7. De in lid 1, onder g), bedoelde 
aanduidingen worden vermeld door de 
gemeenschappelijke benaming te 
gebruiken die in het in artikel 28 bedoelde 
glossarium is vastgesteld, overeenkomstig 
de internationale nomenclatuur voor 
cosmetische ingrediënten (INCI). Indien 
een gemeenschappelijke benaming 
ontbreekt, wordt een term gebruikt die uit 
een algemeen aanvaarde nomenclatuur 
afkomstig is.

Or. fr

Motivering

In artikel 28 wordt bepaald dat de Commissie een glossarium opstelt en bijhoudt van 
gemeenschappelijke benamingen van ingrediënten; dit glossarium moet gebaseerd zijn op de 
internationale nomenclatuur voor cosmetische ingrediënten (INCI).
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Amendement 90
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verwijzingen mogen geen onjuiste 
informatie bevatten die, zelfs als de 
informatie feitelijk correct is, de 
gemiddelde consument op enigerlei wijze, 
inclusief door de algemene presentatie, 
bedriegt of kan bedriegen ten aanzien van 
een of meer van de volgende elementen, 
en de gemiddelde consument er zowel in 
het ene als in het andere geval toe brengt 
of kan brengen een besluit over een 
transactie te nemen dat hij anders niet 
had genomen:
(a) het bestaan of de aard van het 
cosmetische product;
(b) de voornaamste kenmerken van het 
product, zoals beschikbaarheid, 
voordelen, risico's, uitvoering, 
samenstelling, accessoires, klantenservice 
en klachtenbehandeling, procédé en 
datum van fabricage of levering, 
bezorging, doelmatigheid, gebruik, 
hoeveelheid, specificatie, geografische of 
commerciële oorsprong, van het gebruik 
te verwachten resultaten, of resultaten en 
wezenlijke kenmerken van tests of 
controles van het product.

Or. en

Motivering

Dit amendement spoort volledig met Richtlijn 2005/29/EG betreffende oneerlijke 
handelspraktijken op de interne markt en meer bepaald met artikel 6 en overweging 14 
daarvan, waarin wordt gesteld dat het wenselijk is dat "onder misleidende handelspraktijken 
die praktijken worden verstaan, waarbij de consument wordt bedrogen en hem wordt belet 
een geïnformeerde en dus efficiënte keuze te maken, inclusief misleidende reclame". 
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Amendement 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Uiterlijk op ... * legt de Commissie 
een verslag voor aan het Europees 
Parlement en de Raad over de beweringen 
die inzake cosmetische producten zijn 
gebruikt en over het daarvoor conform 
artikel 8, lid 2, letter d) geleverde bewijs. 
De Commissie besteedt met name 
aandacht aan beweringen over het 
natuurlijke of biologische karakter van 
cosmetische producten, aan de gebruikte 
kwaliteitstekens en aan de 
rechtvaardiging daarvoor.
* 2 jaar na de datum van inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. fr

Motivering

Steeds vaker worden biologische of natuurlijke benamingen gebruikt en kwaliteitstekens die 
van lidstaat tot lidstaat en zelfs binnen eenzelfde lidstaat verschillen. Dat kan de consument 
verwarren en een obstakel vormen voor het vrije verkeer van cosmetische producten. Daarom 
is het van cruciaal belang dat de Commissie prioriteit geeft aan de verificatie van deze 
beweringen.

Amendement 92
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Via deze controles op de markt moeten de 
lidstaten ook nagemaakte en dus strijdig 
met het bepaalde in artikel 21 zijnde 
producten opsporen.
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Or. fr

Amendement 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – leden 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien artikel 21 niet van toepassing is 
en een bevoegde instantie vaststelt dat een 
op de markt geïntroduceerd cosmetisch 
product een ernstig risico voor de 
gezondheid van de mens kan vormen, 
neemt zij alle passende voorlopige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
cosmetisch product uit de handel wordt 
genomen, wordt teruggeroepen of de 
beschikbaarheid ervan anderszins wordt 
beperkt.

1. Indien artikel 21 niet van toepassing is 
en een bevoegde instantie vaststelt dat een 
op de markt geïntroduceerd cosmetisch 
product een ernstig risico voor de 
gezondheid van de mens kan vormen, 
neemt zij alle passende voorlopige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat een 
cosmetisch product uit de handel wordt 
genomen, wordt teruggeroepen of de 
beschikbaarheid ervan anderszins wordt 
beperkt.

Indien artikel 21 van toepassing is en de 
verantwoordelijke persoon het niet eens is 
met de interpretatie van de bevoegde 
instantie met betrekking tot de 
conformiteit of de voorgestelde 
corrigerende maatregelen, stellen de 
bevoegde instantie en de 
verantwoordelijke persoon vast dat er een 
meningsverschil is gerezen, onverminderd 
het bepaalde in artikel 21.

2. De bevoegde instantie stelt de 
Commissie en de bevoegde instanties van 
de andere lidstaten onmiddellijk in kennis 
van de genomen maatregelen en eventuele 
ondersteunende gegevens.

2. De bevoegde instantie stelt de 
Commissie en de bevoegde instanties van 
de andere lidstaten onmiddellijk in kennis 
van de genomen maatregelen en eventuele 
ondersteunende gegevens in gevallen als 
bedoeld in lid 1, eerste alinea, dan wel van 
de details van het meningsverschil in 
gevallen als bedoeld in lid 1, tweede 
alinea.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
wordt gebruikgemaakt van het informatie-
uitwisselingssysteem van artikel 12, lid 1, 
van Richtlijn 2001/95/EG.

Voor de toepassing van de eerste alinea 
van dit lid wordt gebruikgemaakt van het 
informatie-uitwisselingssysteem van 
artikel 12, lid 1, van Richtlijn 2001/95/EG.

Artikel 12, leden 2, 3 en 4, van Artikel 12, leden 2, 3 en 4, van 
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Richtlijn 2001/95/EG zijn van toepassing. Richtlijn 2001/95/EG is van toepassing.

Or. fr

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat er meningsverschillen over de 
interpretatie van de verordening kunnen rijzen tussen de verantwoordelijke persoon en de 
bevoegde instantie. Er moet een procedure komen om te zorgen voor geharmoniseerde 
toepassing van de verordening in geval van meningsverschillen.

Amendement 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Beroep

1. De voor het op de markt aanbieden van 
het product verantwoordelijke persoon 
kan beroep instellen tegen maatregelen 
die in toepassing van de artikelen 21 en 
22 door een bevoegde instantie worden 
voorgesteld of opgelegd.
2. Een uit hoofde van lid 1 bis ingesteld 
beroep heeft schorsende werking.
3. Het beroep en de bijbehorende 
toelichting daarop worden uiterlijk twee 
weken te rekenen vanaf de datum waarop 
de bevoegde instantie de betrokken 
verantwoordelijke persoon in kennis heeft 
gesteld van de voorgestelde of opgelegde 
maatregelen, bij de Commissie ingediend 
4. De Commissie stelt binnen een termijn 
van 3 maanden vast of de in lid 1 bedoelde 
maatregelen al dan niet gerechtvaardigd 
zijn. Hiertoe raadpleegt zij voor zover 
mogelijk de belanghebbende partijen, de 
lidstaten en het WCC. Zij deelt haar 
conclusies mee aan de bevoegde instantie 
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en de verantwoordelijke persoon.
5. Indien de Commissie besluit dat de 
voorgestelde of opgelegde maatregelen 
niet gerechtvaardigd zijn, trekt de 
bevoegde instantie de desbetreffende 
maatregelen in.

Or. fr

Motivering

Er moet rekening worden gehouden met de mogelijkheid dat er meningsverschillen over de 
interpretatie van de verordening kunnen rijzen tussen de verantwoordelijke persoon en de 
bevoegde instantie. Er moet een procedure komen om te zorgen voor geharmoniseerde 
toepassing van de verordening in geval van meningsverschillen, net zoals bij REACH.

Amendement 95
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Indien zich als gevolg van het gebruik 
van bepaalde stoffen in cosmetische 
producten een mogelijk risico voor de 
gezondheid van de mens voordoet dat voor 
de gehele Gemeenschap moet worden 
aangepakt, mag de Commissie na 
raadpleging van het WCC de bijlagen II tot 
en met VI dienovereenkomstig aanpassen

1. Indien zich als gevolg van het gebruik 
van bepaalde stoffen in cosmetische 
producten een in het kader van REACH 
vastgesteld mogelijk risico voor het milieu
voordoet dat voor de gehele Gemeenschap 
moet worden aangepakt, kan de Commissie 
na raadpleging van het Wetenschappelijk 
Comité voor gezondheids- en 
milieurisico's (SCHER) de bijlagen II tot 
en met VI dienovereenkomstig aanpassen.

Or. pl

Motivering

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 
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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.

Amendement 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien zich als gevolg van het gebruik van 
bepaalde stoffen in cosmetische producten 
een in het kader van REACH vastgesteld 
onaanvaardbaar risico voor het milieu 
voordoet dat voor de gehele Gemeenschap 
moet worden aangepakt, kan de 
Commissie na raadpleging van het 
Wetenschappelijk Comité voor 
gezondheids- en milieurisico's (SCHER) 
de bijlagen II tot en met VI 
dienovereenkomstig aanpassen.

Or. en

Motivering

In cosmetische en hygiënische producten gebruikte stoffen kunnen milieurisico's met zich 
meebrengen. De gevolgen van cosmetische producten en de ingrediënten daarvan voor het 
milieu worden beoordeeld door het ECHA en zijn geregeld bij de REACH-verordening. In 
uitzonderlijke gevallen waarin de milieurisico's nog niet naar behoren zijn beoordeeld in het 
kader van de bestaande EU-wetgeving moet er een mechanisme komen voor 
risicobeoordeling door het SCHER en voor passend risicobeheer door de Commissie 
krachtens de bijlagen II t/m VI van de cosmeticaverordening.
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Amendement 97
Anne Ferreira

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uiterlijk 24 maanden na de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening, stelt de Commissie bijlage VI 
bis op, op grond van de door het WCC 
uitgevoerde veiligheidsbeoordelingen.

Or. fr

Motivering

Het is van belang te verduidelijken op welke basis, aan de hand van welke procedure en 
binnen welke termijn de nieuwe bijlage VI bis inzake toegestane nanotechnologieën wordt 
opgesteld. De bepalingen met betrekking tot de herziening van die bijlage zijn vervat in de 
desbetreffende leden van artikel 26.

Amendement 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien zich als gevolg van het 
gebruik van bepaalde stoffen in 
cosmetische producten een in het kader 
van REACH vastgesteld mogelijk risico 
voor het milieu voordoet dat regelgeving 
voor de gehele Gemeenschap vergt, kan 
de Commissie na raadpleging van het 
Wetenschappelijk Comité voor 
gezondheids- en milieurisico's de bijlagen 
II tot en met VI dienovereenkomstig 
aanpassen.

Or. pl
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Motivering

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.

Amendement 99
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 26 bis
Beoordeling van de veiligheid van 

cosmetische eindproducten
Wanneer dat omwille van een veilig 
gebruik van stoffen in op de markt 
gebrachte cosmetische producten 
noodzakelijk blijkt, overweegt de 
Commissie, in overleg met het Europees 
Agentschap voor chemische stoffen 
(ECHA), da noodzaak om Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 aan te passen en 
eventueel de nodige wijzigingen voor te 
stellen.

Or. fr

Motivering

Alle beschikbare pertinente gegevens moeten naar behoren in aanmerking worden genomen 
bij de veiligheidsbeoordeling van cosmetische eindproducten. Een belangrijke bijdrage tot die 
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gegevens moet komen uit de chemische veiligheidsrapporten die zijn voorgeschreven bij 
Verordening nr. 1907/2006.

Amendement 100
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt een glossarium van 
gemeenschappelijke benamingen van 
ingrediënten op en houdt dit bij. Dit 
glossarium is geen lijst van de stoffen 
waarvan verwerking in cosmetische 
producten is toegestaan.

De Commissie stelt een glossarium van 
gemeenschappelijke benamingen van 
ingrediënten op en houdt dit bij, 
overeenkomstig de internationale 
nomenclatuur voor cosmetische 
ingrediënten (INCI) en de gegevensbank 
van de Chemical Abstract Service (CAS).
Dit glossarium is geen lijst van de stoffen 
waarvan verwerking in cosmetische 
producten is toegestaan.

De gemeenschappelijke benamingen 
worden uiterlijk twaalf maanden na 
bekendmaking van het glossarium in het 
Publicatieblad van de Europese Unie voor 
de etikettering van op de markt 
geïntroduceerde cosmetische producten 
toegepast.

De gemeenschappelijke benamingen 
worden uiterlijk twee jaar na 
bekendmaking van het glossarium in het 
Publicatieblad van de Europese Unie voor 
de etikettering van op de markt 
geïntroduceerde cosmetische producten 
toegepast.

Or. fr

Motivering

Gebruikmaking van de benamingen van de internationale nomenclatuur voor cosmetische 
ingrediënten (INCI) bij de opstelling van het glossarium van gemeenschappelijke benamingen 
van ingrediënten is in overeenstemming  met Besluit 96/335/EG van de Commissie.

Deze nieuwe aanpassing op het gebied van etikettering en verpakking als gevolg van de 
veranderde benamingen van ingrediënten vergt heel wat meer dan 12 maanden: een termijn 
van 2 jaar lijkt veel realistischer.
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Amendement 101
Dominique Vlasto

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat een geharmoniseerde 
norm niet volledig beantwoordt aan de 
eisen die in de desbetreffende bepalingen 
van deze verordening zijn vastgelegd, legt 
de Commissie of de betrokken lidstaat de 
zaak, met uiteenzetting van de argumenten, 
voor aan het bij artikel 5 van 
Richtlijn 98/34/EG ingestelde comité. Het 
comité brengt onverwijld advies uit.

1. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
van mening is dat een geharmoniseerde 
norm niet volledig beantwoordt aan de 
eisen die in de desbetreffende bepalingen 
van deze verordening zijn vastgelegd of 
dat beter aan die eisen kan worden 
voldaan en een hoger niveau van 
bescherming van de menselijke 
gezondheid kan worden bereikt indien een 
innovatie in aanmerking wordt genomen, 
legt de Commissie of de betrokken lidstaat 
de zaak, met uiteenzetting van de 
argumenten, voor aan het bij artikel 5 van 
Richtlijn 98/34/EG ingestelde comité. Het 
comité brengt onverwijld advies uit.

Or. fr

Motivering

In doelstelling 3 van de toelichting bij de herschikking wordt gesteld dat de op de markt 
geïntroduceerde cosmetische producten gezien de innovatie in deze sector veilig moeten zijn. 
Het lijkt juist dat een lidstaat en de Commissie de mogelijkheid krijgen om het bij artikel 5 
van Richtlijn 98/34/EG ingestelde comité te raadplegen om een geharmoniseerde norm te 
herzien wanneer hij of zij van mening is dat een innovatie kan zorgen voor een doeltreffender 
uitvoering van de desbetreffende voorschriften van deze verordening, met name op het punt 
van de bescherming van de menselijke gezondheid.

Amendement 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Artikel 26, lid 2 is niet van 
toepassing op cosmetische producten die 
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nanomaterialen bevatten welke nog niet 
zijn opgenomen in bijlage VI bis, indien 
zij vóór de in lid 1 bedoelde datum op de 
markt zijn gebracht. Deze producten 
mogen nog twee jaar na de in lid 2 
bedoelde datum op de markt blijven. Na 
die datum zijn de artikelen 11, letter h, en 
26, lid 2, van toepassing.

Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 28 van de rapporteur om een belangrijke maas in de wetgeving te 
voorkomen. 

De belangrijkste nanomaterialen die momenteel gebruikt worden, zijn uv-filters zoals 
titaniumdioxide. Titaniumdioxide staat al in de lijst van bijlage VI, hoewel de nanovorm 
ervan nooit aan een nanospecifieke beoordeling is onderworpen. Op zich bestaat er voor geen 
enkele in de bijlagen III t/m VI opgenomen stoffen een garantie dat zij bij gebruik in 
nanovorm veilig zijn, en dus moet er voor dat gebruik geen toestemming worden verleend. 
Alle nanomaterialen, ongeacht hun functie, die gebruiksveilig zijn bevonden, moeten in 
bijlage VI bis worden opgenomen.

Amendement 103
Urszula Krupa

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de beoordeling van de 
veiligheid (artikel 7) en van het 
productinformatiedossier met betrekking 
tot producten die vóór [20 dagen na de 
bekendmaking van deze verordening in 
het Publicatieblad van de Europese Unie] 
op de markt zijn geïntroduceerd, kunnen 
de geldende voorschriften van toepassing 
blijven tot [5 jaar na de bekendmaking 
van deze verordening in het 
Publicatieblad van de Europese Unie].

Or. pl
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Motivering

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.

Amendement 104
Małgorzata Handzlik

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor de beoordeling van de 
veiligheid (artikel 7) en van het 
productinformatiedossier met betrekking 
tot producten die vóór [20 dagen na de 
bekendmaking van deze verordening in 
het Publicatieblad van de Europese Unie] 
op de markt zijn geïntroduceerd, kunnen 
de geldende voorschriften van toepassing 
blijven tot [5 jaar na de bekendmaking 
van deze verordening in het 
Publicatieblad van de Europese Unie].

Or. pl

Motivering

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe, szczegółowe wymagania w zakresie oceny 
bezpieczeństwa i dokumentacji produktu, ale także dobrej praktyki produkcji (GMP). Ma to 
na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów i jest rozwiązaniem ze 
wszech miar korzystnym. Jednakże dla wielu producentów nowe wymagania stanowić będą 
duże wyzwanie i znaczne koszty. Koszty te zostaną poniesione zwłaszcza przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Tym samym w projekcie rozporządzenia należy przewidzieć środki, które 
ułatwią MŚP dostosowanie się do nowych wymagań.
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Amendement 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van de kwalitatieve en 
kwantitatieve samenstelling van het 
product, inclusief de chemische identiteit 
van de stoffen (inclusief chemische 
benaming, INCI, CAS, Einecs/Elincs) en 
de gewenste functie ervan. Voor etherische 
oliën, parfumcomposities en parfums, 
beschrijving van de benaming en het 
codenummer van de compositie en de 
identiteit van de leverancier.

De kwalitatieve en kwantitatieve 
samenstelling van het product, inclusief de 
chemische identiteit van de stoffen 
(inclusief chemische benaming, INCI, 
CAS, Einecs/Elincs) en de gewenste 
functie ervan. Voor etherische oliën, 
parfumcomposities en parfums, 
beschrijving van de benaming en het 
codenummer van de compositie en de 
identiteit van de leverancier.

Or. en

Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben is de informatie zelf, niet de beschrijving ervan. 

Amendement 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 2 – alinea 1 en 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van de fysische en chemische 
kenmerken van de stoffen, de grondstoffen 
en het cosmetische product.

De fysische en chemische kenmerken van 
de stoffen, de grondstoffen en het 
cosmetische product.

Beschrijving van de stabiliteit van het 
cosmetische product onder redelijkerwijs te 
verwachten opslagcondities.

De stabiliteit van het cosmetische product 
onder redelijkerwijs te verwachten 
opslagcondities.

Or. en
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Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben is de informatie zelf, niet de beschrijving ervan. 

Amendement 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van de microbiologische 
specificaties van de grondstoffen en het 
cosmetische product. Hierbij moet speciale 
aandacht worden besteed aan cosmetische 
producten voor gebruik rond de ogen, op 
de slijmvliezen in het algemeen, op 
beschadigde huid, bij kinderen jonger dan 
drie jaar, bij ouderen en bij personen met 
een verminderde immuunrespons.

De microbiologische specificaties van de 
grondstoffen en het cosmetische product. 
Hierbij moet speciale aandacht worden 
besteed aan cosmetische producten voor 
gebruik rond de ogen, op de slijmvliezen in 
het algemeen, op beschadigde huid, bij 
kinderen jonger dan drie jaar, bij ouderen 
en bij personen met een verminderde 
immuunrespons.

Or. en

Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben is de informatie zelf, niet de beschrijving ervan.

Amendement 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van de zuiverheid van de 
stoffen en grondstoffen.

De zuiverheid van de stoffen en 
grondstoffen.

Or. en
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Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben is de informatie zelf, niet de beschrijving ervan.

Amendement 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van de relevante kenmerken 
van het verpakkingsmateriaal, met name 
zuiverheid en stabiliteit.

De relevante kenmerken van het 
verpakkingsmateriaal, met name 
zuiverheid en stabiliteit.

Or. en

Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben is de informatie zelf, niet de beschrijving ervan.

Amendement 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van het normale en 
redelijkerwijs te verwachten gebruik van 
het product. Hierbij moet met name 
rekening worden gehouden met 
waarschuwingen en andere toelichtingen 
op het productetiket.

Het normale en redelijkerwijs te 
verwachten gebruik van het product. 
Hierbij moet met name rekening worden 
gehouden met waarschuwingen en andere 
toelichtingen op het productetiket.

Or. en
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Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben is de informatie zelf, niet de beschrijving ervan. 

Amendement 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 6 - inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van de blootstelling aan het 
cosmetische product gelet op de 
bevindingen in punt 5 met betrekking tot:

Gegevens over en beoordeling van de 
blootstelling aan het cosmetische product 
gelet op de bevindingen in punt 5 met 
betrekking tot:

Or. en

Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben zijn de gegevens en de beoordeling van de 
informatie, niet de beschrijving ervan.

Amendement 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van de blootstelling aan de 
stoffen in het cosmetische product voor de 
relevante toxicologische eindpunten 
waarbij rekening wordt gehouden met de 
informatie onder punt 6.

Gegevens over en beoordeling van de 
blootstelling aan de stoffen in het 
cosmetische product voor de relevante 
toxicologische eindpunten waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
informatie onder punt 6.

Or. en
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Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben zijn de gegevens en de beoordeling van de 
informatie, niet de beschrijving ervan.

Amendement 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van het toxicologische profiel 
van alle relevante toxicologische 
eindpunten, onverminderd artikel 14. Er 
moet speciale aandacht worden besteed aan 
de beoordeling van de lokale toxiciteit 
(huid- en oogirritatie), huidsensibilisatie en 
fototoxiciteit in het geval van uv-absorptie.

Beoordeling van het toxicologische profiel 
van alle relevante toxicologische 
eindpunten, onverminderd artikel 14. Er 
moet speciale aandacht worden besteed aan 
de beoordeling van de lokale toxiciteit 
(huid- en oogirritatie), huidsensibilisatie en 
fototoxiciteit in het geval van uv-absorptie.

Or. en

Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben is de beoordeling van de informatie, niet de 
beschrijving ervan.

Amendement 114
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van het toxicologische profiel 
van alle relevante toxicologische 
eindpunten, onverminderd artikel 14. Er 
moet speciale aandacht worden besteed aan 
de beoordeling van de lokale toxiciteit 
(huid- en oogirritatie), huidsensibilisatie en 

Onverminderd artikel 14, beschrijving van 
het toxicologische profiel van alle 
toxicologische eindpunten die in de 
richtsnoeren van het WCC als relevant 
worden aangemerkt voor het testen van 
cosmetische ingrediënten en de 
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fototoxiciteit in het geval van uv-absorptie. beoordeling van de veiligheid ervan, in 
het bijzonder voor het product waarin de 
stof wordt gebruikt. Er moet speciale 
aandacht worden besteed aan de 
beoordeling van de lokale toxiciteit (huid-
en oogirritatie), huidsensibilisatie en 
fototoxiciteit in het geval van uv-absorptie.

Or. en

Motivering

Fabrikanten die een veiligheidsbeoordeling verrichten van de stoffen die zij in cosmetische 
producten gebruiken moeten altijd de WCC-richtsnoeren volgen voor het testen van 
cosmetische ingrediënten en de verplichte veiligheidsbeoordeling ervan.

Amendement 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 8 – alinea 3 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- reacties van stoffen met elkaar - reacties van stoffen met elkaar 
(cumulatieve en synergetische effecten)

Or. en

Motivering

Cosmetische producten bevatten een groot aantal verschillende stoffen. Mensen gebruiken 
een groot aantal verschillende cosmetische producten. Bij het toxicologische profiel moet met
name aandacht worden besteed aan mogelijke cumulatieve en synergetische effecten.
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Amendement 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Beschrijving van de ongewenste 
bijwerkingen en ernstige ongewenste 
bijwerkingen van het cosmetische product 
of, waar van toepassing, andere 
cosmetische producten. Inclusief 
statistische gegevens.

Volledige gegevens over de ongewenste 
bijwerkingen en ernstige ongewenste 
bijwerkingen van het cosmetische product 
of, waar van toepassing, andere 
cosmetische producten. Inclusief 
statistische gegevens.

Or. en

Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben zijn de volledige gegevens, niet de beschrijving 
ervan.

Amendement 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere relevante informatie, bv. een 
beschrijving van bestaand onderzoek op 
menselijke vrijwilligers.

Andere relevante informatie, bv. bestaand 
onderzoek op menselijke vrijwilligers.

Or. en

Motivering

De term "beschrijving" is nieuw en erg vaag. Hij komt in dit verband nergens anders in deze 
verordening voor. Wat we nodig hebben is de informatie als zodanig, niet de beschrijving 
ervan. 
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Amendement 118
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere relevante informatie, bv. een 
beschrijving van bestaand onderzoek op 
menselijke vrijwilligers.

Andere relevante gegevens, bv. een 
beschrijving van bestaand onderzoek op 
menselijke vrijwilligers of de 
gebruikmaking van bewezen resultaten, 
gestaafd door op andere pertinente 
gebieden uitgevoerde risicobeoordelingen;

Or. fr

Motivering

Het gebruik van bestaande gegevens van risicobeoordelingen op andere terreinen moet 
mogelijk zijn, wanneer dit relevant is voor de beoordeling van de veiligheid van het 
cosmetische product in kwestie.

Amendement 119
Lambert van Nistelrooij

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel A – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Andere relevante informatie, bv. een 
beschrijving van bestaand onderzoek op 
menselijke vrijwilligers.

Andere relevante informatie, bv. een 
beschrijving van bestaand onderzoek op 
menselijke vrijwilligers of de 
gebruikmaking van bevestigde en met 
bewijzen gestaafde resultaten van 
risicobeoordelingen die op andere 
relevante gebieden zijn verricht.

Or. en

Motivering

Het gebruik van bestaande gegevens van risicobeoordelingen op andere terreinen moet 
mogelijk zijn, wanneer dit relevant is voor de beoordeling van de veiligheid van het 
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cosmetische product in kwestie.

Amendement 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel B – punt 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mogelijke reacties van stoffen in het 
cosmetische product met elkaar moeten 
worden beoordeeld. Indien dergelijke 
reacties niet worden verwacht, moet dit 
naar behoren worden gemotiveerd.

Mogelijke reacties van stoffen in het 
cosmetische product met elkaar moeten 
worden beoordeeld.

Or. en

Motivering

Het is onmogelijk een niet-bestaand effect te verifiëren en naar behoren te motiveren.

Amendement 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – inleidende formule (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lijst van stoffen is niet van toepassing 
op stoffen in de vorm van 
nanomaterialen.

Or. en

Motivering

Deze lijst is opgesteld voor stoffen in hun "normale" vorm. Zij is niet opgesteld voor 
nanovormen van deze stoffen Alle gebruiksveilig bevonden nanomaterialen moeten in bijlage 
VI bis worden opgenomen. Daarom moet duidelijk worden vermeld dat de lijst van stoffen niet 
van toepassing is op de stoffen in hun nanovorm.



AM\742694NL.doc 67/69 PE412.251v01-00

NL

Amendement 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – inleidende formule (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lijst van stoffen is niet van toepassing 
op stoffen in de vorm van 
nanomaterialen.

Or. en

Motivering

Deze lijst is opgesteld voor stoffen in hun "normale" vorm. Zij is niet opgesteld voor 
nanovormen van deze stoffen Alle gebruiksveilig bevonden nanomaterialen moeten in bijlage 
VI bis worden opgenomen. Daarom moet duidelijk worden vermeld dat de lijst van stoffen niet 
van toepassing is op de stoffen in hun nanovorm.

Amendement 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – inleidende formule (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lijst van stoffen is niet van toepassing 
op stoffen in de vorm van 
nanomaterialen.

Or. en

Motivering

Deze lijst is opgesteld voor stoffen in hun "normale" vorm. Zij is niet opgesteld voor 
nanovormen van deze stoffen Alle gebruiksveilig bevonden nanomaterialen moeten in bijlage 
VI bis worden opgenomen. Daarom moet duidelijk worden vermeld dat de lijst van stoffen niet 
van toepassing is op de stoffen in hun nanovorm.
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Amendement 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – inleidende formule (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lijst van stoffen is niet van toepassing 
op stoffen in de vorm van 
nanomaterialen.

Or. en

Motivering

Deze lijst is opgesteld voor stoffen in hun "normale" vorm. Zij is niet opgesteld voor 
nanovormen van deze stoffen Alle gebruiksveilig bevonden nanomaterialen moeten in bijlage 
VI bis worden opgenomen. Daarom moet duidelijk worden vermeld dat de lijst van stoffen niet 
van toepassing is op de stoffen in hun nanovorm.

Amendement 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage VI bis

Lijst van toegestane nanomaterialen

Or. en

Motivering

Wijziging van amendement 29 van de rapporteur om een belangrijke maas in de wetgeving te 
voorkomen. De belangrijkste nanomaterialen die momenteel gebruikt worden, zijn uv-filters 
zoals titaniumdioxide. Titaniumdioxide staat al in de lijst van bijlage VI, hoewel de nanovorm 
ervan nooit aan een nanospecifieke beoordeling is onderworpen. Op zich bestaat er voor geen 
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enkele in de bijlagen III t/m VI opgenomen stoffen een garantie dat zij bij gebruik in 
nanovorm veilig zijn, en dus moet er voor dat gebruik geen toestemming worden verleend.  
Alle nanomaterialen, ongeacht hun functie, die gebruiksveilig zijn bevonden, moeten in 
bijlage VI bis worden opgenomen.
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