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Poprawka 30
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 12 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(12) Produkty kosmetyczne powinny  być 
bezpieczne  w normalnych lub racjonalnie
przewidywalnych warunkach stosowania.
W szczególności analiza stosunku ryzyka 
do korzyści nie powinna uzasadniać ryzyka 
dla zdrowia ludzkiego.

(12) Produkty kosmetyczne powinny być 
bezpieczne w normalnych lub racjonalnie
przewidywalnych warunkach stosowania. 
W szczególności analiza stosunku ryzyka 
do korzyści nie powinna uzasadniać 
niedopuszczalnego ryzyka, które mogłoby 
mieć szkodliwe skutki dla zdrowia 
ludzkiego.

Or. en

Uzasadnienie

Nie istnieje „ryzyko zerowe” ani „żadne ryzyko”, dlatego też konieczne jest uściślenie 
„ryzyka”. Pojęcia „niedopuszczalne ryzyko” użyto w tekście rozporządzenia REACH (zob. 
np. pkt 73 preambuły czy art. 68 ust. 1). Niniejszy tekst należy dostosować w celu zachowania 
spójności z rozporządzeniem REACH.

Poprawka 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Obecnie dostępne metody badań nie 
są odpowiednie do oceny ryzyka 
związanego z nanomateriałami. Należy 
pilnie opracować nanotechnologiczne 
metody badań bez udziału zwierząt. W 
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celu ochrony życia ludzkiego i 
zapobiegnięcia testom na zwierzętach 
należy zakazać stosowania 
nanomateriałów w kosmetykach do czasu 
zatwierdzenia do stosowania 
wystarczających nanotechnologicznych 
metod badań bez udziału zwierząt oraz do 
czasu wykonania odpowiedniej oceny 
bezpieczeństwa na podstawie tych badań.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie nie istnieją odpowiednie metody oceny bezpieczeństwa nanomateriałów. Jako że do 
roku 2013 planuje się stopniowe wycofanie testów na zwierzętach w przypadku składników 
produktów kosmetycznych, nanomateriały powinno się od samego początku oceniać, 
przeprowadzając badania nanotechnologiczne bez udziału zwierząt. Dopóki 
nanotechnologiczne metody badań bez udziału zwierząt nie będą dostępne w celu dokonania 
odpowiedniej oceny bezpieczeństwa nanomateriałów w kosmetykach, ich stosowania należy 
zakazać w celu ochrony zdrowia ludzkiego i zapobiegnięcia wykonywaniu testów na 
zwierzętach.

Poprawka 32
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 25a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Przed wprowadzeniem do obrotu 
jakiegokolwiek produktu kosmetycznego 
zawierającego nanomateriały 
niewymienione dotychczas w załączniku 
VIa, nanomateriał zawarty w produkcie 
powinien zostać poddany ocenie Komitetu 
Naukowego ds. Produktów 
Konsumenckich (SCCP) opierającej się 
na odpowiedniej ocenie bezpieczeństwa 
pod względem  nanotechnologii. Aby dany 
nanomateriał został ujęty w załączniku 
VIa, osoba odpowiedzialna powinna 
przedłożyć Komisji wniosek wraz z oceną 
ryzyka. Ocena ryzyka powinna 
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uwzględniać specyficzny charakter 
wykorzystywanego nanomateriału i 
zamierzone wykorzystanie danego 
produktu kosmetycznego. Produkt 
kosmetyczny zawierający nanomateriały 
nie powinien zostać wprowadzony do 
obrotu, chyba że Komisja uzna, że 
zważywszy na opinię wydaną przez SCCP 
wykorzystanie nanomateriału w tym 
produkcie jest bezpieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Modification of amendment 2 by the rapporteur.

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

Poprawka 33
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 27 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(27) Aby zagwarantować bezpieczeństwo 
produktów, obecność substancji 
niedozwolonych powinna być 
dopuszczalna wyłącznie w ilościach 
śladowych, jeżeli jest ona  z 
technologicznego punktu widzenia 
nieunikniona podczas procesu 
wytwarzania, i pod warunkiem, że produkt 
jest bezpieczny.

(27) Aby zagwarantować bezpieczeństwo 
produktów, obecność substancji 
niedozwolonych powinna być 
dopuszczalna wyłącznie w ilościach 
śladowych, jeżeli jest ona  z 
technologicznego punktu widzenia 
nieunikniona podczas procesu 
wytwarzania, i pod warunkiem, że produkt 
jest bezpieczny. Należy przyznać 
pierwszeństwo każdej innowacji 
technologicznej, która pozwoliłaby 
uniknąć stosowania substancji 
niedozwolonych, nawet w ilościach 
śladowych, i stosować ją w celu 
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zapewnienia wysokiego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z celem 3 uzasadnienia przedstawionego w przekształconym tekście wniosku, 
produkty kosmetyczne wprowadzane do obrotu w UE powinny być bezpieczne przy 
uwzględnieniu innowacyjności tego sektora. W związku z tym jeśli z technologicznego punktu 
widzenia możliwe jest uniknięcie stosowania substancji niedozwolonych, państwa 
członkowskie powinny dopilnować wdrożenia wszelkiej innowacji technologicznej, która 
mogłaby zapewnić wyższy poziom ochrony zdrowia ludzkiego.

Poprawka 34
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 31 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(31) Bezpieczeństwo gotowych produktów 
kosmetycznych można zapewnić na 
podstawie wiedzy o bezpieczeństwie ich 
składników. Dlatego należy  ustanowić
przepisy zakazujące testów gotowych 
produktów kosmetycznych na zwierzętach. 
Wytyczne Komisji mogłyby ułatwić
wprowadzenie, w szczególności w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, metod 
zapewnienia bezpieczeństwa gotowych 
produktów kosmetycznych, które nie 
obejmują testów na zwierzętach.

(31) Bezpieczeństwo gotowych produktów 
kosmetycznych można zapewnić na 
podstawie wiedzy o bezpieczeństwie ich 
składników. Dlatego należy  ustanowić
przepisy zakazujące testów gotowych 
produktów kosmetycznych na zwierzętach. 
Wytyczne Komisji mogłyby ułatwić 
wprowadzenie, w szczególności w małych 
i średnich przedsiębiorstwach, zarówno
metod badań, jak i procedur oceny 
dostępnych istotnych danych, w tym 
podejścia przekrojowego oraz podejścia 
opartego na wadze dowodu, które nie 
obejmują testów na zwierzętach w celu
zapewnienia bezpieczeństwa gotowych 
produktów kosmetycznych.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać, że wszelkie dostępne istotne dane pochodzące z istniejących badań nad 
zwierzętami in vitro, in silico, spełniających zasady dobrej praktyki laboratoryjnej lub nie, z 
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istniejących danych dotyczących ludzi czy też innych źródeł, powinny być odpowiednio 
uwzględnione w ocenie bezpieczeństwa gotowych produktów kosmetycznych.

Poprawka 35
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Punkt 53a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(53a) Podczas przeprowadzania oceny 
bezpieczeństwa i przygotowywania 
dokumentacji produktu osoba 
odpowiedzialna powinna korzystać między 
innymi z dostępnych informacji na temat 
substancji wynikających z rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006. W razie konieczności 
w celu zapewnienia bezpiecznego 
stosowania substancji w produktach 
kosmetycznych Komisja powinna 
rozważyć konieczność wprowadzenia 
niezbędnych zmian w rozporządzeniu 
(WE) nr 1907/2006.

Or. en

Uzasadnienie

Wszelkie dostępne istotne dane należy odpowiednio uwzględnić w ocenie bezpieczeństwa 
gotowych produktów kosmetycznych. Informacje wzbogacające takie dane mogą pochodzić z 
raportów bezpieczeństwa chemicznego sporządzanych zgodnie z wymogiem rozporządzenia 
1907/2006. Należy zamieścić zapis wprowadzający procedurę umożliwiającą – w razie 
konieczności – zmianę rozporządzenia 1907/2006, tak aby były dostępne odpowiednie 
informacje na temat substancji w celu opracowania oceny bezpieczeństwa produktu 
kosmetycznego, a następnie dokumentacji produktu. Powyższy zapis jest zgodny z 
rozporządzeniem REACH.
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Poprawka 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) „składnik kosmetyczny” oznacza 
jakąkolwiek substancję lub mieszaninę 
syntetyczną lub naturalną celowo dodaną 
do produktu kosmetycznego; 

Or. en

Poprawka 37
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera b)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

b) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która projektuje lub wytwarza 
produkt lub która zleca zaprojektowanie 
lub wytworzenie produktu, pod własną 
nazwą lub znakiem towarowym;

b) „producent” oznacza osobę fizyczną lub 
prawną, która projektuje, wytwarza lub
opakowuje produkt lub która zleca 
zaprojektowanie, wytworzenie lub 
opakowanie produktu, pod własną nazwą 
lub znakiem towarowym;

Or. fr

Uzasadnienie

Szeroka definicja „producenta” musi być wyczerpująca i obejmować wszystkie etapy 
produkcji produktu kosmetycznego.
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Poprawka 38
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera ba) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ba) „podwykonawca” oznacza osobę 
fizyczną lub prawną, która projektuje, 
wytwarza lub opakowuje produkty na 
rzecz innej osoby fizycznej lub prawnej 
będącej zleceniodawcą. Zleceniodawcę i 
podwykonawcę wiąże specyfikacja i 
umowa.

Or. fr

Poprawka 39
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera ea) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ea) „dystrybutor” oznacza osobę fizyczną i 
prawną, która nabywa i odsprzedaje 
produkt w stanie niezmienionym i której 
nie przysługuje prawo własności do znaku 
towarowego.

Or. fr

Poprawka 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera g)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) „ilości śladowe” oznacza niezamierzoną 
obecność substancji, związaną z 
zanieczyszczeniami składników 

g) „ilości śladowe” oznacza niezamierzoną 
i technicznie nieuniknioną obecność 
substancji, związaną z zanieczyszczeniami 
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naturalnych lub syntetycznych, procesem 
wytwarzania, przechowywaniem, 
przemieszczaniem ze środków transportu 
lub pakowaniem;

składników naturalnych lub syntetycznych, 
procesem wytwarzania, 
przechowywaniem, przemieszczaniem ze 
środków transportu lub pakowaniem;

Or. en

Poprawka 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera ia) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) „nanomateriał” oznacza celowo 
wyprodukowany materiał posiadający co 
najmniej jeden wymiar zewnętrzny lub 
strukturę wewnętrzną w skali 
nieprzekraczającej 100 nm, który może 
wykazywać właściwości nowatorskie w 
porównaniu z tym samym materiałem 
niewykazującym cech nanoskali.

Or. en

Uzasadnienie

Nanomateriały są stosowane w kosmetykach ze względu na ich nowatorskie właściwości w 
porównaniu z tymi samymi materiałami zwykłej wielkości. Ich niewielkie wymiary mogą 
prowadzić do wystąpienia działań niepożądanych, które wymagają odpowiedniej oceny. W 
celu uwzględnienia ich w ocenie bezpieczeństwa konieczne jest ich zdefiniowanie.

Niniejsza definicja w pełni odzwierciedla definicję SCCP (Komitetu Naukowego ds. 
Produktów Konsumenckich) zawartej w wydanej przez niego opinii dotyczącej bezpieczeństwa 
nanomateriałów w produktach kosmetycznych opublikowanej w grudniu 2007 r., przy czym 
ogranicza zakres nanomateriałów w kontekście niniejszego rozporządzenia do materiałów 
wyprodukowanych celowo.
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Poprawka 42
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera k)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

k) „niepożądane działanie” oznacza 
szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie, 
będący skutkiem normalnego i dającego się 
racjonalnie przewidzieć stosowania 
produktu kosmetycznego;

k) „niepożądane działanie” oznacza 
niepożądany wpływ na zdrowie ludzkie, 
będący skutkiem normalnego lub dającego 
się racjonalnie przewidzieć stosowania 
określonego produktu kosmetycznego;

Or. en

Uzasadnienie

Zwiększenie jasności i uniknięcie użycia słowa „szkodliwy”. Słowo „szkodliwy” ma określone 
znaczenie w innych aktach prawnych UE (np. w rozporządzeniu REACH oraz aktach 
prawnych dotyczących klasyfikacji/etykietowania).

Poprawka 43
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera ka) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ka) „nanoobiekt” oznacza obiekt, 
strukturę lub wyrób stały, wyprodukowany 
lub stosowany celowo, o jednym wymiarze 
lub dwóch wymiarach w skali 100-500 
nm,

Or. fr

Uzasadnienie

Definicja proponowana przez sprawozdawcę wymaga definicji uzupełniającej tak, aby objęła 
inne produkty zawierające elementy nanotechnologiczne, które należy rozważyć i uwzględnić 
w dziedzinie nanotechnologii. Jeden wymiar lub dwa wymiary tych produktów są większe niż 
skala, o której mowa w poprawce 10; są to na przykład nanorurki, nanowłókna, nanowarstwy 
itp.
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Poprawka 44
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera l)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „ciężkie działanie niepożądane” oznacza 
działanie niepożądane, które powoduje 
tymczasową lub stałą niewydolność 
czynnościową, niepełnosprawność,
konieczność hospitalizacji, wady 
wrodzone, bezpośrednie zagrożenie życia 
lub zgon;

l) „ciężkie działanie niepożądane” oznacza 
niepożądane działanie powodujące zgon, 
zagrożenie życia pacjenta, konieczność
hospitalizacji lub jej przedłużenia, trwałą 
lub znaczną niepełnosprawność lub 
uszczerbek na zdrowiu, wadę wrodzoną 
lub uszkodzenie płodu;

Or. fr

Uzasadnienie

Mając na uwadze spójność tekstu oraz w celu możliwie szybkiej identyfikacji poważnych i 
rzadkich przypadków, należy dostosować definicję „ciężkiego niepożądanego działania” do 
definicji obecnie obowiązujących w ramach Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i 
Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji (IHC).

Poprawka 45
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

l) „ciężkie niepożądane działanie” oznacza 
niepożądane działanie, które powoduje 
tymczasową lub stałą niewydolność 
czynnościową, niepełnosprawność, 
konieczność hospitalizacji, wady 
wrodzone, bezpośrednie zagrożenie życia
lub zgon;

l) „ciężkie niepożądane działanie” oznacza 
niepożądane działanie powodujące 
uszczerbek na zdrowiu, 
niepełnosprawność, konieczność opieki 
szpitalnej lub dłuższej hospitalizacji, 
uszkodzenie płodu lub wadę wrodzoną, 
sytuację zagrażającą życiu lub zgon;

Or. en
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Uzasadnienie

Dodatkowe uwzględnienie definicji ICH (Międzynarodowej Konferencji ds. Harmonizacji) 
oraz WHO (Światowej Organizacji Zdrowia) dotyczących „ciężkich niepożądanych działań” 
w celu zachowania spójności.

Poprawka 46
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 1 – litera na) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

na) „podrobiony produkt kosmetyczny” 
oznacza produkt kosmetyczny, w tym jego 
opakowanie i etykietę, na którym 
zamieszczono znak towarowy, nazwę 
handlową lub jakiekolwiek inne 
oznaczenie mające na celu identyfikację 
znaku towarowego, znak lub emblemat, 
lub inne tego rodzaju oznaczenie 
producenta produktu kosmetycznego 
innego niż osoba, która rzeczywiście 
wyprodukowała produkt, i który tym 
samym niezgodnie ze stanem faktycznym 
imituje lub jest przedstawiany jako 
produkt innego producenta produktów 
kosmetycznych.

Or. fr

Uzasadnienie

Europejski sektor kosmetyków jest jedną z głównych dziedzin działalności przemysłowej, w 
których występuje zjawisko podrabiania, co powoduje wzrost zagrożenia dla zdrowia 
ludzkiego. Sytuacja ta wymaga wprowadzenia konkretnych zapisów w niniejszym 
rozporządzeniu w celu odpowiedniego zaradzenia problemowi w postaci definicji działalności 
przestępczej, kontroli rynku, informacji w przypadku braku zgodności i sankcji. 
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Poprawka 47
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, John Bowis, Lambert van Nistelrooij, Anders 
Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 2 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Zważywszy na różnorodność definicji 
nanomateriałów opublikowanych przez 
różne organy oraz mając na względzie 
ciągły postęp technologiczny i naukowy w 
dziedzinie nanotechnologii Komisja 
powinna:
a) wystąpić z propozycją definicji, która 
powinna zostać przyjęta na poziomie 
Wspólnoty i – o ile to możliwe – na 
szczeblu międzynarodowym przez 
właściwe fora międzynarodowe nie 
później niż 18 miesięcy po przyjęciu 
niniejszego rozporządzenia. W przypadku 
osiągnięcia porozumienia w tym zakresie 
dostosowuje się ust. 1 lit. a);
b) zmienić i dostosować definicję ujętą w 
ust. 1 lit. a), tak aby zgodna z postępem 
naukowym i technologicznym, a także z 
definicjami uzgodnionymi następnie na 
szczeblu międzynarodowym.
Środki, o których mowa w lit. a) i b), 
mające na celu zmianę elementów innych 
niż istotne niniejszego rozporządzenia, w 
tym poprzez jego uzupełnienie, przyjmuje 
się zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w art. 
27 ust. 3.

Or. fr

Uzasadnienie

Ważne jest uzgodnienie międzynarodowej definicji nanomateriałów w tej szybko rozwijającej 
się istotnej dziedzinie technologii; równie ważne jest niezwłoczne włączenie tej definicji do 
niniejszego rozporządzenia. Doświadczenie pokazało jednak, że osiągnięcie porozumienia na 
szczeblu międzynarodowym może zająć dużo czasu, dlatego też prawdopodobnie konieczne 



AM\742694PL.doc 15/68 PE412.251v01-00

PL

będzie postępowanie dwuetapowe – najpierw porozumienie na szczeblu UE, a następnie na 
szczeblu międzynarodowym.

Poprawka 48
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 3 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wygląd, kształt, kolor, zapach, 
opakowanie, etykieta, objętość, wymiary 
ani jakiekolwiek połączenie tych cech 
produktu kosmetycznego nie powinny 
prowadzić do pomylenia ich przez 
konsumentów, zwłaszcza dzieci, z 
artykułami żywnościowymi. 

Or. pt

Uzasadnienie

Należy wprowadzić środki mające na celu uniknięcie coraz częstszego mylenia produktów 
kosmetycznych i artykułów żywnościowych.

Poprawka 49
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4 – ustęp 5a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

5a. Osoba odpowiedzialna (producent, 
importer lub inna osoba) jest obowiązana 
do udzielenia odpowiedzi wszelkim 
właściwym organom, które zwrócą się do 
niej, i do przekazania im wszelkich 
żądanych informacji w języku łatwo 
zrozumiałym dla tych organów.

Or. pt
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Poprawka 50
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 4a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 4a
Obowiązki dystrybutorów, importerów i 

detalistów
W przypadku gdy dystrybutor, importer 
lub detalista uznaje lub ma powody, by 
sądzić, że produkt został podrobiony i tym 
samym nie spełnia wymogów niniejszego 
rozporządzenia, nie wprowadza produktu
do obrotu.
W przypadku gdy dystrybutor, importer 
lub detalista wprowadza lub już 
wprowadził produkt do obrotu, a 
następnie dowiaduje się, że produkt jest 
produktem podrobionym i tym samym 
niezgodnym z niniejszym 
rozporządzeniem, niezwłocznie wycofuje 
go z rynku oraz wycofuje od 
konsumentów produkty już sprzedane. 
Ponadto w przypadku gdy produkt 
podrobiony wprowadzono do obrotu, 
dystrybutor przekazuje ostrzeżenie 
właściwym organom krajowym państwa 
członkowskiego, w którym produkt 
wprowadzono do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Zwalczanie podrabiania towarów ma podstawowe znaczenie dla zdrowia ludzkiego i 
konkurencyjności.
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Poprawka 51
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 5 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Proces wytwarzania uznaje się za 
zgodny z dobrą praktyką wytwarzania, 
jeżeli jest zgodny z odpowiednimi 
normami zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Proces wytwarzania uznaje się za 
zgodny z dobrą praktyką wytwarzania, 
jeżeli jest zgodny z odpowiednimi 
normami zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, lub innymi 
normami uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest nieutrudnianie funkcjonowania handlu międzynarodowego.

Poprawka 52
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoba odpowiedzialna zapewnia 
aktualizowanie sprawozdania dotyczącego 
bezpieczeństwa produktu, z 
uwzględnieniem dodatkowych istotnych 
informacji uzyskanych po wprowadzeniu 
produktu do obrotu.

Osoba odpowiedzialna zapewnia:

a) uwzględnienie w ocenie bezpieczeństwa 
przeznaczenia produktu kosmetycznego 
oraz przewidywanego narażenia 
ogólnoustrojowego na poszczególne 
składniki w recepturze końcowej;
b) przyjęcie w ocenie bezpieczeństwa 
odpowiedniego podejścia opartego na 
wadze dowodu w celu dokonania 
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przeglądu istotnych danych z wielu źródeł,
w tym danych z badań in vitro, in silico, 
istniejących badań in vivo spełniających 
zasady dobrej praktyki laboratoryjnej lub 
nie i badań na ludziach;
c) aktualizowanie sprawozdania 
dotyczącego bezpieczeństwa produktu, z 
uwzględnieniem dodatkowych istotnych 
informacji uzyskanych po wprowadzeniu 
produktu do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

Należy uznać, że wszelkie dostępne istotne dane pochodzące z istniejących badań nad 
zwierzętami in vitro, in silico, spełniających zasady dobrej praktyki laboratoryjnej lub nie, z 
istniejących danych dotyczących ludzi czy też innych źródeł, powinny być odpowiednio 
uwzględnione w ocenie bezpieczeństwa gotowych produktów kosmetycznych.

Poprawka 53
Erna Hennicot-Schoepges

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 1 – akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Osoba odpowiedzialna zapewnia 
aktualizowanie sprawozdania dotyczącego 
bezpieczeństwa produktu, z 
uwzględnieniem dodatkowych istotnych 
informacji uzyskanych po wprowadzeniu 
produktu do obrotu.

Osoba odpowiedzialna zapewnia:

a) uwzględnienie w ocenie bezpieczeństwa 
przeznaczenia produktu kosmetycznego 
oraz przewidywanego narażenia 
ogólnoustrojowego na poszczególne 
składniki w recepturze końcowej;
b) przyjęcie w ocenie bezpieczeństwa 
odpowiedniego podejścia opartego na 
wadze dowodu w celu dokonania 
przeglądu istotnych danych z wielu źródeł, 
w tym danych z badań in vitro, in silico, 
istniejących badań in vivo spełniających 
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zasady dobrej praktyki laboratoryjnej i 
badań na ludziach;
c) aktualizowanie sprawozdania 
dotyczącego bezpieczeństwa produktu, z 
uwzględnieniem dodatkowych istotnych 
informacji uzyskanych po wprowadzeniu 
produktu do obrotu.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uznać, że wszelkie dostępne istotne dane pochodzące z istniejących badań nad 
zwierzętami in vitro, in silico, spełniających zasady dobrej praktyki laboratoryjnej, z 
istniejących danych dotyczących ludzi czy też innych źródeł, powinny być odpowiednio 
uwzględnione w ocenie bezpieczeństwa gotowych produktów kosmetycznych (zob. także 
poprawka 6 sprawozdawcy).

Poprawka 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocenę bezpieczeństwa produktu 
kosmetycznego, określoną w załączniku I 
część B, przeprowadza osoba posiadająca 
dyplom, świadectwo lub inny dowód 
formalnych kwalifikacji, przyznany w 
wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub kursu uznawanego za 
równorzędny z nimi przez dane państwo 
członkowskie, obejmujących co najmniej 
trzy lata studiów teoretycznych i 
praktycznych w dziedzinie farmacji, 
toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej 
dyscypliny.

2. Ocenę bezpieczeństwa produktu 
kosmetycznego, określoną w załączniku I 
część B, przeprowadza osoba posiadająca 
dyplom, świadectwo lub inny dowód 
formalnych kwalifikacji, przyznany w 
wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub kursu uznawanego za 
równorzędny z nimi przez dane państwo 
członkowskie, obejmujących co najmniej 
trzy lata studiów teoretycznych i 
praktycznych w dziedzinie farmacji, 
toksykologii, medycyny, chemii lub innej 
zbliżonej dyscypliny.

Or. en
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Poprawka 55
Bart Staes

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 7 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Ocenę bezpieczeństwa produktu 
kosmetycznego, określoną w załączniku I 
część B, przeprowadza osoba posiadająca 
dyplom, świadectwo lub inny dowód 
formalnych kwalifikacji, przyznany w 
wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub kursu uznawanego za 
równorzędny z nimi przez dane państwo 
członkowskie, obejmujących co najmniej 
trzy lata studiów teoretycznych i 
praktycznych w dziedzinie farmacji, 
toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej 
dyscypliny.

2. Ocenę bezpieczeństwa produktu 
kosmetycznego, określoną w załączniku I 
część B, przeprowadza osoba posiadająca 
dyplom, świadectwo lub inny dowód 
formalnych kwalifikacji, przyznany w 
wyniku ukończenia studiów 
uniwersyteckich lub kursu uznawanego za 
równorzędny z nimi przez dane państwo 
członkowskie, w dziedzinie farmacji, 
toksykologii, medycyny lub innej zbliżonej 
dyscypliny.

Or. en

Uzasadnienie

Concerning the qualification of the person responsible for safety assessment, directive 76/768 
as amended, foresees in article 7a,1., (e) the following minimum qualification: "a diploma as 
defined in Article 1 of Directive 89/48/EEC in the field of pharmacy, toxicology, dermatology, 
medicine or a similar discipline". This means that a complete diploma in one of those fields is 
at present required. It corresponds to at least a master of five years (Bologna). In the new 
proposal, the requirement for the qualification of the safety assessor is reduced to three years. 
It corresponds to a bachelor degree, which is only an initial training and gives no sufficient 
knowledge in the field of toxicology to carry out a pertinent safety assessment. The conclusion 
of the safety of a cosmetic product can only be achieved by a deep toxicological reasoning 
done by a truly qualified person. A reduction of the minimal qualification to a three-year-
study would have as a consequence an increase of the health risk linked to the use of cosmetic 
products.
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Poprawka 56
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba odpowiedzialna przechowuje 
dokumentację produktu dotyczącą 
produktu kosmetycznego, za który jest 
odpowiedzialna.

1. Osoba odpowiedzialna przechowuje 
dokumentację produktu dotyczącą 
produktu kosmetycznego wprowadzonego 
do obrotu, za który jest odpowiedzialna.

Or. pl

Uzasadnienie

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.

Poprawka 57
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba odpowiedzialna przechowuje 
dokumentację produktu dotyczącą 
produktu kosmetycznego, za który jest 
odpowiedzialna.

1. Osoba odpowiedzialna przechowuje 
dokumentację produktu dotyczącą 
produktu kosmetycznego wprowadzonego 
do obrotu, za który jest odpowiedzialna.

Or. pl
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 58
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Osoba odpowiedzialna  przechowuje 
dokumentację produktu dotyczącą 
produktu kosmetycznego, za który jest 
odpowiedzialna.

1. Osoba odpowiedzialna  przechowuje 
dokumentację produktu dotyczącą 
produktu kosmetycznego, za który jest 
odpowiedzialna. W przypadku 
podwykonawstwa działań rozwojowych 
i/lub produkcyjnych osoba 
odpowiedzialna za wprowadzenie 
produktu do obrotu oraz podwykonawcy 
mogą dzielić się obowiązkami związanymi 
z przechowywaniem dokumentacji 
produktu na mocy umowy w formie 
pisemnej.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uwzględnić w niniejszym rozporządzeniu częste przypadki zlecania przez osoby 
odpowiedzialne za wprowadzenie produktu do obrotu działań rozwojowych i/lub 
produkcyjnych dotyczących produktów kosmetycznych podwykonawcom; w takich 
przypadkach dokumentacja produktu z różnych powodów znajduje się u zleceniodawcy i 
podwykonawcy (aktualizacja informacji, zachowanie poufności, oznaczenie adresu).
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Poprawka 59
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 8 – ustęp 3a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

3a. Osoba odpowiedzialna przechowuje 
dokumentację produktu w celu jej 
udostępnienia przez co najmniej dziesięć 
lat po dokonaniu ostatniej dostawy 
danego produktu kosmetycznego.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy ustalić okres przechowywania dokumentacji produktu po jego wycofaniu z obrotu. 
Okres dziesięciu lat odpowiada wymaganemu okresowi przechowywania informacji w innych 
regulacjach.

Poprawka 60
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 9 – ustęp 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Wobec braku obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, zgodność 
z ust. 1 uznaje się, jeżeli zastosowana 
metoda jest zgodna z odpowiednimi 
normami zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

2. Wobec braku obowiązującego 
prawodawstwa wspólnotowego, zgodność 
z ust. 1 uznaje się, jeżeli zastosowana 
metoda jest zgodna z odpowiednimi 
normami zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, lub innymi 
normami uznanymi na szczeblu 
międzynarodowym.

Or. fr

Uzasadnienie

Celem poprawki jest nieutrudnianie funkcjonowania handlu międzynarodowego.
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Poprawka 61
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) oryginalna etykieta produktu 
kosmetycznego;

Or. pt

Poprawka 62
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera ca) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ca) właściwy organ oraz język lub języki, 
w których udostępniona będzie 
dokumentacja produktu;

Or. pt

Poprawka 63
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera da) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

da) dane kontaktowe i adres lokalnego 
dystrybutora w państwach członkowskich, 
w których produkt wprowadzono do 
obrotu;

Or. pt
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Poprawka 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 - ustęp 1 – litera e)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

e) obecność, w formie zmikronizowanych 
cząsteczek, substancji innych niż 
wymienione w załącznikach III-VI do 
niniejszego rozporządzenia.

e) obecność substancji w formie 
zmikronizowanych cząsteczek lub 
nanomateriałów;

Or. en

Uzasadnienie

Modyfikacja poprawki 16 przez sprawozdawcę. Zmikronizowane cząsteczki nie są tym samym 
co nanomateriały. Zgłoszenie powinno uwzględniać zarówno zmikronizowane cząsteczki, jak i 
nanomateriały. Nie powinno być wyjątków w przypadku substancji wymienionych w 
załącznikach III-VI.

Poprawka 65
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 10 – ustęp 1 – litera ga) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ga) kopia etykiety z każdego państwa 
członkowskiego, w którym produkt 
wprowadzono do obrotu.

Or. pt
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Poprawka 66
Margrete Auken

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – litera ha) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ha) substancje wyprodukowane w formie 
nanomateriałów innych niż wymienione 
w załączniku VIa oraz substancje 
wyprodukowane w formie 
nanomateriałów, które nie są 
wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w tym załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Modyfikacja poprawki 17 przez sprawozdawcę w celu uzupełnienia istotnej luki.

Główne obecnie stosowane nanomateriały to np. substancje promieniochronne, takie jak 
dwutlenek tytanu. Dwutlenek tytanu jest już ujęty w załączniku VI, mimo że jego nanoforma 
nigdy nie została poddana żadnej ocenie nanotechnologicznej. Samo ujęcie tych składników w 
załącznikach III-VI nie gwarantuje ich bezpieczeństwa w przypadku stosowania ich 
nanoform, dlatego też nie powinno prowadzić do zezwolenia na takie stosowanie.  Wszelkie 
nanomateriały niezależnie od ich przeznaczenia, których stosowanie uznano za bezpieczne, 
powinny być wymienione w załączniku VIa.

Poprawka 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1 – akapit ia) (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

ia) nanomateriały dopóki oceny 
bezpieczeństwa dotyczące wpływu 
nanomateriałów na zdrowie ludzi oparte 
na informacjach pochodzących z 
nanotechnologicznych testów 
bezpieczeństwa o solidnych podstawach 
naukowych, w których nie wykorzystuje 
się kręgowców, nie wykażą, że ich 
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stosowanie jest bezpieczne.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie nie istnieją odpowiednie metody oceny bezpieczeństwa nanomateriałów. Mając na 
uwadze stopniowe wycofanie testów na zwierzętach w przypadku składników produktów 
kosmetycznych, nanomateriały powinno się od samego początku oceniać, przeprowadzając 
badania nanotechnologiczne bez udziału zwierząt. Dopóki nanotechnologiczne metody badań 
bez udziału zwierząt nie będą dostępne w celu dokonania odpowiedniej oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów w kosmetykach, ich stosowania należy zakazać w celu ochrony zdrowia 
ludzkiego i zapobiegnięcia testowaniu na zwierzętach.

Poprawka 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. W przypadku gdy zgodnie z 
poprzednim ustępem zgłoszenie dotyczy 
produktu zawierającego co najmniej 
jedną substancję w postaci nanomateriału 
określoną w ust. 1 lit. e) i nieujętą w 
załącznikach III-VI niniejszego 
rozporządzenia, osoba odpowiedzialna 
obowiązana jest przedłożyć zgłoszenie co 
najmniej 3 miesiące przed 
wprowadzeniem produktu do obrotu.

Or. en

Uzasadnienie

W powiązaniu z zaproponowaną poprawką do art. 12a oraz w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa konsumentów proponuje się wczesne zgłaszanie produktu kosmetycznego 
zawierającego nanomateriały nieujęte w załącznikach III-VI. Zgodnie ze środkami 
przedstawionymi w art. 24-25 dotyczącymi współpracy administracyjnej to wcześniejsze 
działanie pozwoli właściwym organom na zapoznanie się ze sprawozdaniem dotyczącym 
bezpieczeństwa danego produktu przed jego wprowadzeniem do obrotu. Umożliwi to ocenę a 
– w razie konieczności – wdrożenie wszelkich niezbędnych środków (np. wniosek o uzyskanie 
porady SCCP).
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Poprawka 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 11 – ustęp 2 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Z zastrzeżeniem decyzji Komisji 
dotyczącej włączenia w zakres załącznika 
IV produktów do farbowania włosów, 
produkty te nie mogą zawierać barwników 
przeznaczonych do barwienia włosów 
innych niż wymienione w załączniku IV 
oraz barwników przeznaczonych do 
barwienia włosów, które są stosowane 
niezgodnie z warunkami ustanowionymi w 
tym załączniku.

2. Nie później niż z dniem 31 grudnia 
2009 r. produkty te nie mogą zawierać 
barwników przeznaczonych do barwienia 
włosów innych niż wymienione w 
załączniku IV oraz barwników 
przeznaczonych do barwienia włosów, 
które są stosowane niezgodnie z 
warunkami ustanowionymi w tym 
załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

Niedopuszczalny jest ciągły brak odpowiednich metod testowania bezpieczeństwa farb do 
włosów, co do których istnieje podejrzenie, że wiele z nich jest rakotwórczych lub 
mutagennych. Komitet naukowy wielokrotnie potępiał brak odpowiednich danych 
pozwalających na ocenę bezpieczeństwa farb do włosów. Branży wciąż dawano więcej czasu 
na dostarczenie danych. W dyrektywie 2007/67/WE przedłużono ten termin o kolejne 2 lata do 
końca 2009 r. Termin ten powinien być dla branży ostateczną możliwością dostarczenia 
odpowiednich danych. W celu uniknięcia kolejnego przedłużenia terminu przez Komisję w 
ramach procedury komitetowej, termin powinien zostać przyjęty w procedurze współdecyzji.

Poprawka 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 ustęp 2 - akapit drugi - część wprowadzająca i tiret pierwsze

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje te, po ich sklasyfikowaniu jako 
substancji rakotwórczych, mutagennych 
lub działających szkodliwie na 
rozrodczość, należących do kategorii 1, 2 

Substancje te, po ich sklasyfikowaniu jako 
substancji rakotwórczych, mutagennych 
lub działających szkodliwie na 
rozrodczość, należących do kategorii 1, 2 
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lub 3 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, 
mogą jednak być stosowane w produktach 
kosmetycznych, jeżeli spełnione zostaną 
wszystkie poniższe warunki:

lub 3 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG po 
wejściu w życie niniejszego 
rozporządzenia, mogą jednak być 
wyjątkowo stosowane w określonych
produktach kosmetycznych, jeżeli 
spełnione zostaną wszystkie poniższe 
warunki:

- zostały ocenione i uznane za bezpieczne 
w stosowaniu w produktach 
kosmetycznych przez SCCP, w 
szczególności mając na uwadze narażenie;

zostały ocenione i uznane za bezpieczne w 
stosowaniu w określonych produktach 
kosmetycznych przez SCCP, w 
szczególności mając na uwadze całkowite
narażenie pochodzące z innych istotnych 
źródeł, a także ze szczególnym 
uwzględnieniem szczególnie narażonych 
grup osób;

Or. en

Uzasadnienie

Do tej pory nie wystąpiły problemy z obecnym zakazem stosowania substancji CMR, które już 
zaklasyfikowano jako takie. Przyszłe odstępstwo zostało przez Komisję zaproponowane 
jedynie z myślą o przyszłych klasyfikacjach określonych substancji. Odstępstwa jako takie 
powinny mieć zastosowanie wyłącznie do substancji, które w przyszłości zostaną 
zaklasyfikowane jako substancje CMR. Odstępstwa powinny ponadto dotyczyć wyłącznie 
pewnych określonych zastosowań, nie zaś produktów kosmetycznych w ogóle.

Poprawka 71
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 ustęp 2 - akapit drugi - tiret pierwsze, drugie i trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- zostały ocenione i uznane za bezpieczne 
w stosowaniu w produktach 
kosmetycznych przez SCCP, w 
szczególności mając na uwadze narażenie;

i) zostały ocenione i uznane za bezpieczne 
w stosowaniu w produktach 
kosmetycznych przez SCCP, w 
szczególności mając na uwadze całkowite
narażenie pochodzące z innych źródeł, a 
także ze szczególnym uwzględnieniem 
szczególnie narażonych grup i zawodów;

ii) były stosowane przez dłuższy czas jako 
składniki produktów kosmetycznych bez 
zastrzeżeń co do ich bezpieczeństwa w 
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zakresie właściwości rakotwórczych, 
mutagennych czy szkodliwych pod 
względem rozrodczości;
iii) uważa się, że efekt działania jest 
progowy, a margines bezpieczeństwa w 
przypadku tych substancji wynosi co 
najmniej 1000, co udokumentowano w 
ocenie bezpieczeństwa, o której mowa w 
art. 7;

- spełniają wymogi bezpieczeństwa 
żywności określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i 
wymagania prawa żywnościowego, 
powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności;

iv) spełniają wymogi bezpieczeństwa 
żywności określone w rozporządzeniu 
(WE) nr 178/2002 Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 
2002 r. ustanawiającym ogólne zasady i
wymagania prawa żywnościowego, 
powołującym Europejski Urząd ds. 
Bezpieczeństwa Żywności oraz 
ustanawiającym procedury w zakresie 
bezpieczeństwa żywności;

- jak wynika z analizy substancji 
alternatywnych, nie istnieją odpowiednie 
substancje do nich alternatywne.

v) jak wynika z analizy substancji 
alternatywnych, nie istnieją odpowiednie 
substancje do nich alternatywne.

Or. en

Uzasadnienie

Należy wyraźnie stwierdzić, że do produktów kosmetycznych nie można wprowadzać żadnych 
„nowych” substancji CMR w celu zmniejszenia liczby środków chemicznych, które można 
wyłączyć z ogólnego zakazu, oraz w celu zagwarantowania, że SCCP nie zostanie przeciążony 
wnioskami w sprawie oceny substancji. 
Ponadto należy wprowadzić restrykcyjny margines bezpieczeństwa: 10 w przypadku różnic 
międzygatunkowych (zwierzęta i ludzie), 10 w przypadku różnic wewnątrzgatunkowych (różni 
ludzie) oraz 10 – ze względu na stopień ciężkości substancji CMR oraz efektów 
kumulacyjnych.
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Poprawka 72
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- jak wynika z analizy substancji 
alternatywnych, nie istnieją odpowiednie 
substancje do nich alternatywne.

- jak wynika z analizy substancji 
alternatywnych, nie istnieją odpowiednie 
substancje do nich alternatywne, możliwe 
do zastosowania z ekonomicznego 
i technicznego punktu widzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy określić „odpowiednie substancje alternatywne”, uściślając, że muszą być możliwe do 
zastosowania z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia jak w rozporządzeniu REACH.

Poprawka 73
Dorette Corbey

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit drugi – tiret trzecie a (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- odstępstwa powinny być ograniczone 
czasowo i powinny uwzględniać wymóg 
przedłożenia przez przedsiębiorstwo planu 
zastępczego.

Or. en
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Poprawka 74
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2 – akapit szósty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja upoważnia SCCP do ponownej 
oceny tych substancji natychmiast w razie 
powstania obaw związanych z 
bezpieczeństwem i przynajmniej co pięć lat 
po upływie pięciu lat od ich włączenia do 
załączników III-IV.

Komisja upoważnia SCCP do ponownej 
oceny jednej lub kilku z tych substancji:

- jeśli zgodnie z art. 60 i 61 rozporządzenia 
(WE) nr 1907/2006 stawia warunki, 
odmawia wydania zezwolenia lub 
wycofuje zezwolenie na stosowanie jednej 
lub więcej substancji wskutek 
uwzględnienia całkowitego narażenia 
pochodzącego z innych źródeł;
- natychmiast w razie powstania obaw 
związanych z bezpieczeństwem i 
przynajmniej co pięć lat po upływie pięciu 
lat od ich włączenia do załączników III-VI.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy określić „odpowiednie substancje alternatywne”, uściślając, że muszą być możliwe do 
zastosowania z ekonomicznego i technicznego punktu widzenia jak w rozporządzeniu REACH.

Poprawka 75
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W przypadku dostępności kryteriów 
wspólnotowych lub kryteriów 
uzgodnionych na szczeblu 
międzynarodowym dotyczących 
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identyfikacji substancji powodujących 
zaburzenia endokrynologiczne lub nie 
później niż 5 lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
dokonuje przeglądu rozporządzenia w 
zakresie substancji powodujących 
zaburzenia endokrynologiczne.

Or. en

Poprawka 76
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Nanomateriały

1. Nanomateriał może być stosowany w 
określonym produkcie kosmetycznym 
wyłącznie wówczas, gdy zostanie on 
oceniony przez SCCP i uznany za 
bezpieczny do stosowania w danym 
produkcie kosmetycznym. W tym celu 
Komisja przyjmuje niezbędne środki 
zgodnie z procedurą regulacyjną 
połączoną z kontrolą, o której mowa w 
art. 27 ust. 3.
2. Jeśli producent wprowadził na rynek 
UE produkt kosmetyczny zawierający 
nanomateriał lub nanomateriały przed 
datą, o której mowa w art. 34 ust. 1, 
powinien niezwłocznie powiadomić 
Komisję o nanomateriałach 
zastosowanych w tym produkcie. W ciągu 
sześciu miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia producent 
przedkłada SCCP dane na temat 
bezpieczeństwa dotyczące tych substancji 
w celu ich oceny. Jeśli w tym okresie 
producent nie przedłoży żadnych danych 
na temat bezpieczeństwa, produkt jest 
wycofany z rynku. Po wejściu w życie 
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niniejszego rozporządzenia SCCP 
powinien mieć dwa lata na ocenę 
bezpieczeństwa tych produktów 
kosmetycznych zawierających 
nanomateriały, które już znajdują się na 
rynku UE, oraz na sporządzenie wykazu 
tych substancji w załączniku VIa.
W przypadku braku oceny przez SCCP 
bezpieczeństwa produktów kosmetycznych 
zawierających nanomateriały, które 
zostały wprowadzone do obrotu przed 
wejściem w życie niniejszego 
rozporządzenia, w terminie dwóch lat, 
produkty te są wycofywane z rynku.
3. W sytuacjach wymagających pilnego 
rozpatrzenia lub w przypadku zgłoszenia 
przez SCCP wątpliwości związanych z 
bezpieczeństwem określonego 
nanomateriału Komisja może odwołać się 
do procedury nadzwyczajnej, o której 
mowa w art. 27 ust. 4.
Komisja upoważnia SCCP do ponownej 
oceny nanomateriałów, które 
uwzględnione są w wykazie 
przedstawionym w załączniku VIa, 
natychmiast w razie powstania 
wątpliwości związanych z 
bezpieczeństwem i przynajmniej raz na 
pięć lat począwszy od daty ich ujęcia w 
tym załączniku.

Or. en

Uzasadnienie

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

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

Poprawka 77
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 a
Nanomateriały

1. Nanomateriał może być stosowany w 
określonym produkcie kosmetycznym 
wyłącznie wówczas, gdy zostanie on 
oceniony przez SCCP i uznany za 
bezpieczny do stosowania w danym 
produkcie kosmetycznym. Komisja 
przyjmuje niezbędne środki zgodnie z 
procedurą regulacyjną połączoną z 
kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 3.
2. Jeśli producent wprowadził na rynek 
UE produkt kosmetyczny zawierający 
nanomateriał lub nanomateriały przed 
datą wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia, o której mowa w art. 34 
ust. 1, powinien w ciągu dwóch miesięcy 
powiadomić o nanomateriałach 
zastosowanych w produktach 
kosmetycznych.
Nie później niż dnia ...* producent 
przedkłada SCCP dane na temat 
bezpieczeństwa dotyczące nanomateriałów 
w celu ich oceny przez SCCP.
Jeśli w okresie, o którym mowa w 
poprzednim akapicie, producent nie 
przedłoży tych danych, produkty 
kosmetyczne zawierające nanomateriał 
lub nanomateriały są niezwłocznie 
wycofywane z rynku.
Nie później niż dnia ...* SCCP ocenia 
nanomateriały zgłoszone przez 
producentów i uwzględnia je we 
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właściwych załącznikach w zależności od 
wyników oceny.
3. W sytuacjach wymagających pilnego 
rozpatrzenia lub w przypadku zgłoszenia 
przez SCCP nowych wątpliwości 
związanych z bezpieczeństwem 
nanomateriału Komisja może odwołać się 
do procedury nadzwyczajnej, o której 
mowa w art. 27 ust. 4.
4. Komisja upoważnia SCCP do ponownej 
oceny tych substancji, natychmiast w razie 
powstania wątpliwości związanych z 
bezpieczeństwem i przynajmniej raz na 
pięć lat począwszy od daty ich ujęcia w 
tym załączniku.
* Sześć miesięcy po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia.
** Dwa lata od daty wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 a
Nanomateriały

Komisja dokonuje ponownego przeglądu 
przepisów niniejszego rozporządzenia 
dotyczących nanomateriałów co najmniej 
raz na pięć lat w świetle postępu 
naukowego i proponuje – w razie 
konieczności – odpowiednie zmiany 
przepisów.
Komisja przedkłada Radzie i 
Parlamentowi sprawozdanie roczne 
informujące o zmianach w stosowaniu 
nanomateriałów w produktach 
kosmetycznych we Wspólnocie 
Europejskiej. Sprawozdanie zawiera w 
szczególności podsumowanie zgłoszonych 
rodzajów zastosowania i liczby zgłoszeń, 
postępów poczynionych w opracowywaniu 
metod charakterystyki, wytycznych w 
sprawie oceny bezpieczeństwa, a także 
inicjatyw służących informowaniu 
społeczeństwa oraz programów 
współpracy międzynarodowej. 

Or. fr

Uzasadnienie

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

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

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12 b
Nanomateriały

Po ... * istniejące produkty kosmetyczne 
zawierające nanomateriały mogą być 
wprowadzane do obrotu pod warunkiem, 
że:
a) 
- osoba odpowiedzialna powiadomi 

Komisję w ciągu 3 miesięcy o kategorii 
produktu i specyficznym charakterze 
zastosowanych w nim nanomateriałów:
- w swojej ocenie SCCP nie uzna, że 

stosowanie nanomateriałów w tej 
kategorii produktów nie jest bezpieczne.
Co najmniej 6 miesięcy przed 
wprowadzeniem do obrotu:
- jakiejkolwiek kategorii produktów 

kosmetycznych zawierających nowe 
nanomateriały lub
- kategorii produktów kosmetycznych 

zawierających istniejące nanomateriały, 
których wcześniej nie stosowano w 
kategorii produktów wprowadzanych do 
obrotu,
osoba odpowiedzialna jest obowiązana 
przedłożyć Komisji informacje określone 
w art. 10 i wraz ze zgłoszeniem przekazać 
jej ocenę ryzyka przy uwzględnieniu 
specyficznego charakteru nanomateriałów 
oraz przeznaczenia do stosowania 
produktu kosmetycznego. Produkt można 
wprowadzić do obrotu pod warunkiem, że 
SCCP nie uzna w ocenie, że stosowanie 
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nanomateriałów w tej kategorii produktów 
nie jest bezpieczne.
* Dz.U.: wpisać datę wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Rozwój technologiczny w dziedzinie nanomateriałów jest ogromny, należy więc przewidzieć 
szczególne środki gwarantujące, że ich stosowanie w produktach kosmetycznych jest 
korzystne i nie stanowi zagrożenia dla użytkowników. 

Poprawka 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Nanomateriały

Co roku Komisja upoważnia SCCP do 
opublikowania sprawozdania w sprawie 
nanomateriałów stosowanych w 
produktach kosmetycznych.
Sprawozdanie uwzględnia:
- zgłoszenia otrzymane w ciągu roku 
zgodnie z art. 10 niniejszego 
rozporządzenia;
- kompleksowy przegląd nowych 
dostępnych lub opublikowanych danych 
naukowych na temat bezpieczeństwa;
- wszelkie opinie komitetów naukowych 
odnoszące się do nanomateriałów.
W następstwie oceny informacji 
przedłożonych przez SCCP Komisja może 
w razie konieczności zaproponować środki 
służące poprawie bezpieczeństwa 
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konsumentów.

Or. en

Uzasadnienie

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.

Poprawka 81
Dan Jørgensen

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 12a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 12a
Substancje o wysokich właściwościach 

uczulających skórę
1. W przypadku substancji 
zaklasyfikowanych przez SCCP jako 
substancje skrajnie uczulające Komisja 
nie później niż 2 lata po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia przedstawia 
propozycję zakazu ich stosowania w 
produktach kosmetycznych.
Następnie nie później niż sześć miesięcy 
po opublikowaniu opinii SCCP 
klasyfikującej substancję jako skrajnie 
uczulającą Komisja przedstawia 
propozycję zakazu jej stosowania w 
produktach kosmetycznych.
2. W przypadku substancji 
zaklasyfikowanych przez SCCP jako 
substancje silnie uczulające Komisja nie 
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później niż 5 lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia przedstawia 
propozycję zakazu ich stosowania w 
produktach kosmetycznych.
Następnie nie później niż sześć miesięcy 
po opublikowaniu opinii SCCP 
klasyfikującej substancję jako silnie 
uczulającą Komisja przedstawia 
propozycję zakazu jej stosowania w 
produktach kosmetycznych.
3. Komisja może zaproponować 
ograniczenie zamiast zakazu używania 
substancji, o których mowa w ust. 1 i 2, o 
ile spełnione są następujące warunki:
i. substancje zostały ocenione i uznane za 
bezpieczne przez SCCP, w szczególności 
mając na uwadze narażenie;
ii. jak wynika z analizy substancji 
alternatywnych, nie istnieją odpowiednie 
substancje alternatywne.
Komisja upoważnia SCCP do ponownej 
oceny tych substancji natychmiast w razie 
powstania wątpliwości związanych z 
bezpieczeństwem i nie później niż raz na 
pięć lat po ich ujęciu w załącznikach III-
IV.
4. W celu wdrożenia ust. 1-3 niniejszego 
artykułu Komisja postępuje zgodnie z 
procedurą, o której mowa w art. 26.
5. Nie później niż 7 lat po wejściu w życie 
niniejszego rozporządzenia Komisja 
ocenia skutki działań określonych w 
niniejszym artykule oraz – w razie 
konieczności – przedstawia plan w celu 
zagwarantowania odpowiedniej kontroli 
zagrożenia dla konsumentów płynącego z 
substancji o wysokich właściwościach 
uczulających.

Or. en

Uzasadnienie

Alergia kontaktowa oraz alergiczne kontaktowe zapalenie skóry spowodowane farbami do 



PE412.251v01-00 42/68 AM\742694PL.doc

PL

włosów są poważnym problemem zdrowotnym konsumentów i społeczeństwa. Farby do 
włosów mogą wywoływać reakcje alergiczne, czasem bardzo ostre, prowadząc do zwolnień 
chorobowych, hospitalizacji, a nawet zgonu. Ponadto styczność z tymi środkami chemicznymi 
może silnie wpływać na środowisko pracy zawodowych fryzjerów, prowadząc do 
niepełnosprawności i wcześniejszego przechodzenia na emeryturę. Częstość występowania 
reakcji alergicznych jest stosunkowo wysoka; odnotowuje się, że reakcja skórna podczas 
farbowania włosów pojawiła się u 5,3% konsumentów.

Poprawka 82
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera aa) (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

aa) kraj pochodzenia, jeśli produkt 
kosmetyczny został wyprodukowany poza 
Wspólnotą;

Or. pt

Poprawka 83
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 - ustęp 1 - litera c) - akapit czwarty 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Wskazanie daty minimalnej trwałości nie 
jest obowiązkowe w przypadku produktów 
kosmetycznych o minimalnej trwałości 
dłuższej niż 30 miesięcy. Produkty takie 
zawierają informację o okresie po 
otwarciu opakowania, w jakim produkt 
jest bezpieczny. Informacja ta powinna 
zawierać symbol określony w załączniku 
VII pkt 2 do niniejszego rozporządzenia
oraz wspomniany okres (w miesiącach 
i/lub latach);

skreślony

Or. pt
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Poprawka 84
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g) - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

g) wykaz składników . Informacje te mogą 
być podane tylko na opakowaniu. Wykaz 
poprzedzony jest określeniem „
ingredients ”.

g) wykaz składników zgodny z 
nazewnictwem INCI (międzynarodowym 
nazewnictwem składników 
kosmetycznych). Informacje te mogą być 
podane tylko na opakowaniu. Wykaz 
poprzedzony jest określeniem
„ingredients”.

Or. pt

Poprawka 85
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g) – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jakikolwiek składnik użyty w postaci 
nanomateriału jest wyraźnie wskazany w 
wykazie składników. Wyraz „nano-” 
występuje przed nazwą składnika.

Or. fr

Uzasadnienie

Zważywszy, że nanotechnologie objęte są szczegółowymi przepisami zmienionego 
prawodawstwa dotyczącego produktów kosmetycznych, dla zachowania spójności konieczne 
jest uwzględnienie składników w postaci nanomateriałów w wykazie składników 
zastosowanych w danym produkcie kosmetycznym. Zapewni to przejrzystość i podstawowy 
zakres informacji wszystkim zainteresowanym podmiotom (konsumentom, organom 
nadzorczym itd.).
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Poprawka 86
Åsa Westlund

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g) – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jakikolwiek składnik użyty w postaci 
nanomateriału jest wyraźnie wskazany w 
wykazie składników. Wyraz „nano-” 
występuje przed nazwą składnika.

Or. en

Uzasadnienie

W celu umożliwienia identyfikacji produktów kosmetycznych zawierających nanomateriały 
wszelkie nanomateriały zastosowane w produktach kosmetycznych powinny być wskazane w 
wykazie składników produktów.

Poprawka 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g) – akapit trzeci a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nanomateriały są określane za pomocą 
przedrostka „nano-”.

Or. en

Uzasadnienie

Stosowanie nanomateriałów należy wyraźnie zaznaczyć w wykazie składników. Jest to zgodne 
z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 28 września 2006 r. w sprawie nanonauki i 
nanotechnologii, w której zaleca się, aby wykazy składników produktów przeznaczonych dla 
konsumentów informowały o obecności materiałów zawierających wytworzone nanocząstki.  
Jest to tym bardziej istotne, że istniejące, lecz niepoddane testom nanomateriały mogą 
pozostać w produktach kosmetycznych przez kilka lat.
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Poprawka 88
Duarte Freitas

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 1 – litera g) – akapit piąty

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Barwniki inne niż barwniki przeznaczone 
do barwienia włosów  mogą być 
wymienione w dowolnej kolejności po 
innych składnikach produktów 
kosmetycznych. . Dekoracyjne produkty 
kosmetyczne, wprowadzane do obrotu w 
różnych odcieniach, mogą zawierać 
informacje o całej gamie barwników z 
wyjątkiem barwników przeznaczonych do 
barwienia włosów , przy czym używa się 
określenia „może zawierać” lub symbolu 
„+/-”.

Barwniki inne niż barwniki przeznaczone 
do barwienia włosów  mogą być 
wymienione w dowolnej kolejności po 
innych składnikach produktów 
kosmetycznych. . Dekoracyjne produkty 
kosmetyczne, wprowadzane do obrotu w 
różnych odcieniach, mogą zawierać 
informacje o całej gamie barwników z 
wyjątkiem barwników przeznaczonych do 
barwienia włosów, przy czym używa się 
określenia „może zawierać” lub symbolu 
„+/-”. Stosuje się nazewnictwo CI (Colour 
Index).

Or. pt

Poprawka 89
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 15 – ustęp 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

7. Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. 
g), podaje się używając wspólnych nazw 
składników, określonych w glosariuszu 
przewidzianym w art. 28. W razie braku 
wspólnej nazwy składnika należy użyć 
nazwy zgodnej z ogólnie przyjętym 
nazewnictwem.

7. Informacje, o których mowa w ust. 1 lit. 
g), podaje się, używając wspólnych nazw 
składników, określonych w glosariuszu 
przewidzianym w art. 28, zgodnie z 
międzynarodowym nazewnictwem 
składników kosmetycznych (INCI). W 
razie braku wspólnej nazwy składnika 
należy użyć nazwy zgodnej z ogólnie 
przyjętym nazewnictwem.

Or. fr
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Uzasadnienie

Artykuł 28 stanowi, że Komisja opracowuje i aktualizuje glosariusz wspólnych nazw 
składników, który musi odnosić się do międzynarodowego nazewnictwa składników 
kosmetycznych.

Poprawka 90
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Znaki te nie zawierają fałszywych 
informacji i w żaden sposób, w tym 
poprzez swoją ogólną formę, nie 
wprowadzają lub nie powinny wprowadzić 
w błąd przeciętnego konsumenta, nawet 
jeżeli informacje są zgodne z faktami, w 
odniesieniu do jednego lub większej liczby 
następujących elementów, i które w obu 
przypadkach powodują lub mogą 
spowodować podjęcie przez konsumenta 
decyzji dotyczącej transakcji, której nie 
podjąłby w innych okolicznościach:
a) istnienie lub rodzaj produktu 
kosmetycznego;
b) główne cechy produktu kosmetycznego, 
takie jak jego dostępność, związane z nim 
korzyści i ryzyko, wykonanie, skład, 
wyposażenie dodatkowe, usługi 
posprzedażne i procedura reklamacyjna, 
sposób i data produkcji lub wykonania, 
dostawa, przydatność, zastosowanie, ilość, 
specyfikacja, pochodzenie geograficzne 
lub handlowe, spodziewane rezultaty jego 
zastosowania lub wyniki i istotne cechy 
testów lub kontroli przeprowadzonych na 
produkcie.

Or. en
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Uzasadnienie

Poprawka ta jest w pełni zgodna z dyrektywą 2005/29/WE dotyczącą nieuczciwych praktyk 
handlowych na rynku wewnętrznym, a dokładniej z art. 6 i pkt. 14 preambuły, zgodnie z 
którymi wskazane jest, aby pojęcie praktyk handlowych wprowadzających w błąd obejmowało 
nieuczciwe praktyki, w tym reklamę wprowadzającą w błąd, które poprzez wprowadzanie 
konsumenta w błąd uniemożliwiają mu dokonanie świadomego, a zatem i efektywnego 
wyboru.

Poprawka 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 16 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Dwa lata po ...* Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie na temat wszystkich 
twierdzeń dotyczących produktów 
kosmetycznych oraz dowodów 
dostarczonych zgodnie z art. 8 ust. 2 
lit. d). Komisja koncentruje się w 
pierwszej kolejności na twierdzeniach 
dotyczących naturalnego lub 
ekologicznego charakteru produktów 
kosmetycznych, na wykorzystanych 
znakach jakości i na ich uzasadnieniu.
* Data wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Or. fr

Uzasadnienie

Niedawne pojawienie się szerokiej gamy oznaczeń dotyczących „ekologicznego” czy 
„naturalnego” pochodzenia produktów oraz znaków jakości odmiennych w różnych 
państwach członkowskich czy nawet w ramach jednego państwa członkowskiego może 
wprowadzać w błąd konsumentów i stanowić przeszkodę dla swobodnego przepływu 
produktów kosmetycznych. Dlatego też ważne jest, aby Komisja skupiła się przede wszystkim 
na tego typu twierdzeniach.
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Poprawka 92
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 18 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Prowadząc kontrole wewnątrzrynkowe, 
państwa członkowskie identyfikują także 
produkty podrobione, a więc niezgodne z 
wymogami określonymi w art. 21.

Or. fr

Poprawka 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22 - ustęp 1 i 2

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli art. 21 nie ma zastosowania, a 
właściwy organ stwierdzi, że 
wprowadzony do obrotu produkt 
kosmetyczny może stanowić poważne 
ryzyko dla zdrowia ludzkiego, podejmuje 
on wszelkie właściwe środki tymczasowe, 
aby zagwarantować wycofanie produktu z 
rynku lub jego wycofanie od konsumentów 
lub ograniczenie jego dostępności w inny 
sposób.

1. Jeżeli art. 21 nie ma zastosowania, a 
właściwy organ stwierdzi, że 
wprowadzony do obrotu produkt 
kosmetyczny może stanowić poważne 
ryzyko dla zdrowia ludzkiego, podejmuje 
on wszelkie właściwe środki tymczasowe, 
aby zagwarantować wycofanie produktu z 
rynku lub jego wycofanie od konsumentów 
lub ograniczenie jego dostępności w inny 
sposób.

Jeżeli art. 21 ma zastosowanie a osoba 
odpowiedzialna nie zgadza się z 
interpretacją właściwego organu 
dotyczącą zgodności lub z 
zaproponowanymi środkami zaradczymi, 
właściwy organ i osoba odpowiedzialna 
zgadzają się co do pojawienia się sporu, 
bez uszczerbku dla postanowień art. 21.

2. Właściwy organ bezzwłocznie 
przekazuje Komisji i właściwym organom 
innych państw członkowskich informacje o 
podjętych środkach i wszelkich danych 

2. Właściwy organ bezzwłocznie 
przekazuje Komisji i właściwym organom 
innych państw członkowskich informacje o 
podjętych środkach i wszelkich danych 
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potwierdzających. potwierdzających w przypadkach 
określonych w ust.1 akapit pierwszy lub –
w przypadkach określonych w ust. 1 
akapit drugi – przekazuje szczegóły 
dotyczące sporu.

Do celów akapitu pierwszego stosuje się 
system wymiany informacji przewidziany 
w art. 12 ust. 1 dyrektywy 2001/95/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady.

Do celów akapitu pierwszego niniejszego 
ustępu stosuje się system wymiany 
informacji przewidziany w art. 12 ust. 1 
dyrektywy 2001/95/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady.

Zastosowanie ma art. 12 ust. 2, 3 i 4 
dyrektywy 2001/95/WE.

Zastosowanie ma art. 12 ust. 2, 3 i 4 
dyrektywy 2001/95/WE.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość pojawienia się sporów dotyczących wykładni rozporządzenia 
między osobą odpowiedzialną a właściwym organem.  Należy ustanowić procedurę w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania rozporządzenia w przypadku pojawienia się sporu.

Poprawka 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 22a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 22 a
Odwołania

1. Osoba odpowiedzialna za wprowadzenie 
produktu do obrotu może wnieść 
odwołanie od środków zaproponowanych 
lub nałożonych przez właściwy organ i 
podjętych zgodnie z art. 21-22.
2. Odwołanie wniesione zgodnie z ust. 1 
ma skutek zawieszający.
3. Odwołanie wraz z uzasadnieniem 
przedkłada się Komisji w formie pisemnej 
w terminie 2 tygodni od daty 
powiadomienia osoby odpowiedzialnej 
przez właściwy organ o zaproponowanych 
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lub nałożonych środkach.
4. W terminie 3 miesięcy Komisja określa, 
czy środki określone w ust. 1 są 
uzasadnione czy też nie. W tym celu, w 
miarę możliwości, zasięga opinii 
zainteresowanych stron, państw 
członkowskich i SCCP. Swoje wnioski 
przekazuje właściwemu organowi i osobie 
odpowiedzialnej.
5. Jeżeli Komisja uzna zaproponowane 
lub nałożone środki za nieuzasadnione, 
właściwy organ uchyla te środki.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy przewidzieć możliwość pojawienia się sporów dotyczących wykładni rozporządzenia 
między osobą odpowiedzialną a właściwym organem.  Należy ustanowić procedurę w celu 
zapewnienia jednolitego stosowania rozporządzenia w przypadku pojawienia się sporu, 
wzorując się na rozporządzeniu REACH.

Poprawka 95
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli stosowanie pewnych substancji w 
produktach kosmetycznych stanowi 
potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, 
któremu należy zaradzić na poziomie 
Wspólnoty, Komisja może, po 
skonsultowaniu się z SCCP, odpowiednio 
zmienić załączniki II-VI.

1. Jeżeli istnieje potencjalne ryzyko dla 
środowiska określone zgodnie z 
rozporządzeniem REACH i wynikające z 
zastosowania substancji w produktach 
kosmetycznych, któremu należy zaradzić 
na poziomie Wspólnoty, Komisja może, po 
skonsultowaniu się z Komitetem 
Naukowym ds. Zdrowia i Ryzyka dla 
Środowiska (SCHER) odpowiednio 
zmienić Aneksy II - VI.

Or. pl
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1 – akapit drugi a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Jeżeli istnieje niedopuszczalne ryzyko dla 
środowiska określone zgodnie z 
rozporządzeniem REACH i wynikające z 
zastosowania substancji w produktach 
kosmetycznych, które powinno zostać 
uregulowane na poziomie Wspólnoty, 
Komisja może, po konsultacji z Komitetem 
Naukowym ds. Zagrożeń dla Zdrowia i 
Środowiska (SCHER), zmienić 
odpowiednio załączniki II-VI.

Or. en

Uzasadnienie

Substancje stosowane w produktach kosmetycznych i higienicznych mogą stanowić zagrożenie 
dla środowiska. Oddziaływanie produktów kosmetycznych i ich składników na środowisko 
podlega ocenie Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów i uregulowane jest w rozporządzeniu 
REACH. W wyjątkowych przypadkach, gdy zagrożenia dla środowiska nie zostały jeszcze 
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odpowiednio ocenione zgodnie z obowiązującym prawodawstwem UE, powinien istnieć 
mechanizm umożliwiający dokonanie oceny ryzyka przez SCHER oraz odpowiednie 
zarządzanie ryzykiem przez Komisję Europejską zgodnie z załącznikami II-VI rozporządzenia 
w sprawie produktów kosmetycznych.

Poprawka 97
Anne Ferreira

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Komisja opracowuje załącznik VIa w 
terminie 24 miesięcy od wejścia w życie 
niniejszego rozporządzenia na podstawie 
ocen ryzyka wykonanych przez SCCP.

Or. fr

Uzasadnienie

Należy uściślić, na jakiej podstawie, zgodnie z jaką procedurą oraz w jakim terminie 
opracowuje się nowy załącznik VIa dotyczący dopuszczalnych nanotechnologii. Zasady 
dokonywania zmian w tym załączniku odpowiadają zasadom przewidzianym w odpowiednich 
ustępach art. 26.

Poprawka 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26 – ustęp 1a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1a. Jeżeli istnieje potencjalne ryzyko dla 
środowiska określone zgodnie z 
rozporządzeniem REACH i wynikające z 
zastosowania substancji w kosmetykach, 
które powinno znaleźć uregulowanie na 
poziomie wspólnotowym, Komisja może, 
po konsultacji z Komitetem Naukowym ds. 
Zdrowia i Ryzyka dla Środowiska zmienić 
odpowiednio Aneksy II - VI.
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Or. pl

Uzasadnienie

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.

Poprawka 99
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 26a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 26a
Ocena bezpieczeństwa gotowych 

produktów kosmetycznych
W razie konieczności w celu zapewnienia 
bezpiecznego stosowania substancji w 
produktach kosmetycznych 
wprowadzanych do obrotu Komisja 
rozważa w porozumieniu z Europejską 
Agencją ds. Chemikaliów (ECHA) 
konieczność dostosowania i – w 
stosownych przypadkach –
zaproponowania niezbędnych zmian w 
rozporządzeniu (WE) nr 1907/2006.

Or. fr
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Uzasadnienie

Wszelkie dostępne istotne dane należy odpowiednio uwzględnić w ocenie bezpieczeństwa 
gotowych produktów kosmetycznych. Informacje wzbogacające takie dane mogą pochodzić z 
raportów bezpieczeństwa chemicznego sporządzanych zgodnie z wymogiem rozporządzenia 
nr 1907/2006

Poprawka 100
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 28

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Komisja opracowuje i aktualizuje 
glosariusz wspólnych nazw składników. 
Glosariusz ten nie stanowi wykazu 
substancji, których stosowanie w 
kosmetykach jest dozwolone.

Komisja opracowuje i aktualizuje 
glosariusz wspólnych nazw składników 
zgodnie z międzynarodowym 
nazewnictwem składników kosmetycznych 
(INCI) oraz z bazą danych Chemical 
Abstract Service (CAS). Glosariusz ten nie 
stanowi wykazu substancji, których 
stosowanie w kosmetykach jest dozwolone.

Wspólna nazwa składnika ma 
zastosowanie do celu oznakowania 
produktów kosmetycznych 
wprowadzanych do obrotu co najmniej 
dwanaście miesięcy po opublikowaniu 
glosariusza w Dzienniku Urzędowym Unii 
Europejskiej.

Wspólna nazwa składnika ma 
zastosowanie do celu oznakowania 
produktów kosmetycznych 
wprowadzanych do obrotu co najmniej 
dwa lata po opublikowaniu glosariusza w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Or. fr

Uzasadnienie

Używanie nazw zgodnie z międzynarodowym nazewnictwem składników kosmetycznych 
(INCI) w celu opracowania glosariusza wspólnych nazw składników jest zgodne z decyzją 
Komisji 96/335/WE. 

Ten nowy wymóg dotyczący etykiet i opakowań wynikający ze zmiany nazw składników 
wymaga dużo więcej czasu niż 12 miesięcy – termin dwóch lat wydaje się dużo bardziej 
realistyczny.
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Poprawka 101
Dominique Vlasto

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 31 – ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli państwo członkowskie lub 
Komisja uważa, że norma zharmonizowana 
nie odpowiada w pełni wymogom 
określonym w odpowiednich przepisach 
niniejszego rozporządzenia, dane państwo 
członkowskie lub Komisja przedstawia 
sprawę komitetowi ustanowionemu art. 5 
dyrektywy 98/34/WE, podając swoje 
argumenty. Komitet niezwłocznie 
przedstawia swoją opinię.

1. Jeżeli państwo członkowskie lub 
Komisja uważa, że norma zharmonizowana 
nie odpowiada w pełni wymogom 
określonym w odpowiednich przepisach 
niniejszego rozporządzenia lub że 
zastosowanie innowacji pozwoliłoby lepiej 
sprostać wymogom określonym w 
niniejszym rozporządzeniu i umożliwiłoby 
zapewnienie wyższego poziomu ochrony 
zdrowia ludzkiego, dane państwo 
członkowskie lub Komisja przedstawia 
sprawę komitetowi ustanowionemu art. 5 
dyrektywy 98/34/WE, podając swoje 
argumenty. Komitet niezwłocznie 
przedstawia swoją opinię.

Or. fr

Uzasadnienie

Zgodnie z celem 3 uzasadnienia przedstawionego w przekształconym tekście wniosku, 
produkty kosmetyczne wprowadzane do obrotu w UE powinny być bezpieczne przy 
uwzględnieniu innowacyjności tego sektora. Zasadne wydaje się pozostawienie państwu 
członkowskiemu lub Komisji możliwości skierowania sprawy do komitetu ustanowionego na 
mocy art. 5 dyrektywy 98/34/WE w celu zmiany normy zharmonizowanej, jeżeli uzna, że 
innowacja pozwoliłaby na większą zgodność z przepisami niniejszego rozporządzenia, w 
szczególności w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego.

Poprawka 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Artykuł 26 ust. 2 nie ma zastosowania 
do produktów kosmetycznych 
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zawierających nanomateriały dotychczas 
niewymienione w załączniku VIa, jeżeli 
wprowadzono je do obrotu przed datą, o 
której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu. 
Produkty te mogą pozostać na rynku przez 
dwa lata po upływie terminu, o którym 
mowa w ust. 2. Po upływie tego terminu 
mają zastosowanie art. 11 lit. h) i art. 26 
ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Modyfikacja poprawki 28 przez sprawozdawcę w celu uzupełnienia istotnej luki. 

Główne obecnie stosowane nanomateriały to np. substancje promieniochronne, takie jak 
dwutlenek tytanu. Dwutlenek tytanu jest już ujęty w załączniku VI, mimo że jego nanoforma 
nigdy nie została poddana żadnej ocenie nanotechnologicznej. Samo ujęcie tych składników w 
załącznikach III-VI nie gwarantuje ich bezpieczeństwa w przypadku stosowania ich 
nanoform, dlatego też nie powinno prowadzić do zezwolenia na takie stosowanie.  Wszelkie 
nanomateriały niezależnie od ich przeznaczenia, których stosowanie uznano za bezpieczne, 
powinny być wymienione w załączniku VIa.

Poprawka 103
Urszula Krupa

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W zakresie oceny bezpieczeństwa 
(artykuł 7) i dokumentacji (artykuł 8) 
produktów wprowadzonych na rynek 
przed [wstawić datę: dwudziestego dnia po 
opublikowaniu niniejszego 
rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej], do dnia [wstawić datę: 
60 miesięcy po opublikowaniu niniejszego 
rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej] mogą być stosowane 
przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Or. pl
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Uzasadnienie

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.

Poprawka 104
Małgorzata Handzlik

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Artykuł 34 – ustęp 2a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. W zakresie oceny bezpieczeństwa 
(artykuł 7) i dokumentacji (artykuł 8) 
produktów wprowadzonych na rynek 
przed [wstawić datę: dwudziestego dnia po 
opublikowaniu niniejszego 
rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej], do dnia [wstawić datę: 
60 miesięcy po opublikowaniu niniejszego 
rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym 
Unii Europejskiej] mogą być stosowane 
przepisy w brzmieniu dotychczasowym.

Or. pl

Uzasadnienie

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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Poprawka 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis ilościowego i jakościowego składu
produktu, w tym tożsamości chemicznej
substancji (włączając w to nazwę 
chemiczną, INCI, CAS, EINECS/ELINCS) 
i ich przeznaczenia. W wypadku olejków 
eterycznych, kompozycji zapachowych i 
zapachów, nazwa i numer kodu 
kompozycji oraz tożsamość dostawcy.

Ilościowy i jakościowy skład produktu, w 
tym tożsamość chemiczna substancji 
(włączając w to nazwę chemiczną, INCI, 
CAS, EINECS/ELINCS) i ich 
przeznaczenie. W wypadku olejków 
eterycznych, kompozycji zapachowych i 
zapachów, nazwa i numer kodu 
kompozycji oraz tożsamość dostawcy.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 
się w tym kontekście. Konieczne są informacje jako takie, nie zaś ich „opis”. 

Poprawka 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A - punkt 2 – akapit pierwszy i drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis właściwości fizycznych i 
chemicznych substancji, surowca oraz 
produktu kosmetycznego.

Właściwości fizyczne i chemiczne
substancji, surowca oraz produktu 
kosmetycznego.

Opis stabilności produktu kosmetycznego 
w dających się racjonalnie przewidzieć 
warunkach przechowywania.

Stabilność produktu kosmetycznego w 
dających się racjonalnie przewidzieć 
warunkach przechowywania.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 



AM\742694PL.doc 59/68 PE412.251v01-00

PL

się w tym kontekście. Konieczne są informacje jako takie, nie zaś ich „opis”. 

Poprawka 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A - punkt 3 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis specyfikacji mikrobiologicznych
surowca i produktu kosmetycznego. 
Szczególną uwagę należy zwracać na 
kosmetyki stosowane w okolicach oczu, 
ogólnie na błony śluzowe, na skórę 
uszkodzoną, u dzieci w wieku poniżej 
trzech lat, u osób starszych i osób, u 
których obserwuje się nieprawidłowe 
reakcje immunologiczne.

Specyfikacje mikrobiologiczne surowca i 
produktu kosmetycznego. Szczególną 
uwagę należy zwracać na kosmetyki 
stosowane w okolicach oczu, ogólnie na 
błony śluzowe, na skórę uszkodzoną, u 
dzieci w wieku poniżej trzech lat, u osób 
starszych i osób, u których obserwuje się 
nieprawidłowe reakcje immunologiczne.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 
się w tym kontekście. Konieczne są informacje jako takie, nie zaś ich „opis”.

Poprawka 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A - punkt 4 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis czystości substancji i surowca. Czystość substancji i surowca.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 
się w tym kontekście. Konieczne są informacje jako takie, nie zaś ich „opis”.
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Poprawka 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A - punkt 4 – akapit trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis istotnych właściwości materiału, z 
którego wykonano opakowanie, w 
szczególności jego czystości i stabilności.

Istotne właściwości materiału, z którego 
wykonano opakowanie, w szczególności 
jego czystość i stabilność.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 
się w tym kontekście. Konieczne są informacje jako takie, nie zaś ich „opis”.

Poprawka 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 5

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis normalnego i dającego się 
racjonalnie przewidzieć stosowania 
produktu. Rozumowanie powinno być 
uzasadnione, w szczególności w świetle 
ostrzeżeń i innych wyjaśnień na etykietach 
produktu.

Normalne i dające się racjonalnie 
przewidzieć stosowanie produktu. 
Rozumowanie powinno być uzasadnione, 
w szczególności w świetle ostrzeżeń i 
innych wyjaśnień na etykietach produktu.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 
się w tym kontekście. Konieczne są informacje jako takie, nie zaś ich „opis”. 
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Poprawka 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 6 - wprowadzenie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis narażenia na działanie produktu 
kosmetycznego, uwzględniający ustalenia 
w ramach sekcji 5 w odniesieniu do:

Dane oraz ocena dotyczące narażenia na 
działanie produktu kosmetycznego, 
uwzględniający ustalenia w ramach sekcji 
5 w odniesieniu do:

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 
się w tym kontekście. Konieczne są dane oraz ocena informacji, nie zaś ich „opis”.

Poprawka 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 7

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis narażenia na działanie substancji 
zawartych w produkcie kosmetycznym dla 
odpowiednich toksykologicznych punktów 
końcowych, uwzględniając informacje z 
sekcji 6.

Dane oraz ocena dotyczące narażenia na 
działanie substancji zawartych w produkcie 
kosmetycznym dla odpowiednich 
toksykologicznych punktów końcowych, 
uwzględniając informacje z sekcji 6.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 
się w tym kontekście. Konieczne są dane oraz ocena informacji, nie zaś ich „opis”.
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Poprawka 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A - punkt 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 14, opis
profilu toksykologicznego wszystkich 
istotnych toksykologicznych punktów 
końcowych. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na ocenę toksyczności lokalnej 
(działanie drażniące na skórę i oczy), 
działanie uczulające na skórę, a w 
wypadku pochłaniania promieniowania UV 
– na fototoksyczność.

Nie naruszając przepisów art. 14, ocena 
profilu toksykologicznego wszystkich 
istotnych toksykologicznych punktów 
końcowych. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na ocenę toksyczności lokalnej 
(działanie drażniące na skórę i oczy), 
działanie uczulające na skórę, a w 
wypadku pochłaniania promieniowania UV 
– na fototoksyczność.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 
się w tym kontekście. Konieczna jest ocena tych informacji, nie zaś ich „opis”.

Poprawka 114
Frédérique Ries

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A - punkt 8 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Nie naruszając przepisów art. 14, opis 
profilu toksykologicznego wszystkich 
istotnych toksykologicznych punktów 
końcowych. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na ocenę toksyczności lokalnej 
(działanie drażniące na skórę i oczy), 
działanie uczulające na skórę, a w 
wypadku pochłaniania promieniowania UV 
– na fototoksyczność.

Nie naruszając przepisów art. 14, opis 
profilu toksykologicznego wszystkich 
istotnych toksykologicznych punktów 
końcowych określonych jako istotne w 
wytycznych SCCP dotyczących testowania 
składników kosmetycznych i oceny ich 
bezpieczeństwa w szczególności w 
odniesieniu do produktu, w którym 
zastosowano substancję. Należy zwrócić 
szczególną uwagę na ocenę toksyczności 
lokalnej (działanie drażniące na skórę i 
oczy), działanie uczulające na skórę, a w 
wypadku pochłaniania promieniowania UV 
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– na fototoksyczność.

Or. en

Uzasadnienie

Producenci, którzy przeprowadzają ocenę bezpieczeństwa substancji, które stosują w 
produktach kosmetycznych, powinni zawsze postępować zgodnie z wytycznymi SCCP 
dotyczącymi testowania składników kosmetycznych i ich obowiązkowej oceny bezpieczeństwa. 

Poprawka 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 8 – akapit trzeci – tiret trzecie

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

- interakcjami substancji. - interakcjami substancji (skutkami 
kumulacji w organizmie i skutkami 
synergistycznymi).

Or. en

Uzasadnienie

Kosmetyki zawierają szereg różnych substancji. Ludzie używają szeregu różnych produktów 
kosmetycznych. W profilu toksykologicznym powinno się zwrócić szczególną uwagę na 
potencjalne skutki kumulacji w organizmie lub skutki synergistyczne.

Poprawka 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 9

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Opis działania niepożądanego i ciężkiego 
niepożądanego działania produktu 
kosmetycznego lub, w odpowiednich 
przypadkach, innych produktów 
kosmetycznych. Obejmuje to dane 

Pełne dane na temat działania 
niepożądanego i ciężkiego niepożądanego 
działania produktu kosmetycznego lub, w 
odpowiednich przypadkach, innych 
produktów kosmetycznych. Obejmuje to 
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statystyczne. dane statystyczne.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 
się w tym kontekście. Konieczne są pełne dane w przypadku tej informacji, nie zaś ich „opis”.

Poprawka 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inne istotne informacje, np. opis badań z 
udziałem wolontariuszy.

Inne istotne informacje, np. istniejące 
badania z udziałem wolontariuszy.

Or. en

Uzasadnienie

Termin „opis” jest nowy i bardzo niejasny. W dyrektywie w obecnym brzmieniu nie pojawia 
się w tym kontekście. Konieczne są informacje jako takie, nie zaś ich „opis”. 

Poprawka 118
Françoise Grossetête

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inne istotne informacje, np. opis badań z 
udziałem wolontariuszy.

Inne istotne informacje, np. opis badań z 
udziałem wolontariuszy lub uwzględnienie 
dowiedzionych i uzasadnionych wyników 
ocen ryzyka przeprowadzonych w innych 
istotnych dziedzinach.

Or. fr
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Uzasadnienie

Należy umożliwić wykorzystanie istniejących danych pochodzących z ocen ryzyka 
przeprowadzonych w innych dziedzinach, o ile mają one znaczenie dla oceny bezpieczeństwa 
produktu kosmetycznego.

Poprawka 119
Lambert van Nistelrooij

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część A – punkt 10

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Inne istotne informacje, np. opis badań z 
udziałem wolontariuszy.

Inne istotne informacje, np. opis badań z 
udziałem wolontariuszy lub uwzględnienie 
dowiedzionych i uzasadnionych wyników 
ocen ryzyka przeprowadzonych w innych 
istotnych dziedzinach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy umożliwić wykorzystanie istniejących danych z ocen ryzyka w innych dziedzinach, w 
przypadku gdy ma to znaczenie dla oceny bezpieczeństwa danego produktu kosmetycznego.

Poprawka 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik I – część B - punkt 3 – podpunkt trzeci

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Ocenie podlegają możliwe interakcje 
substancji zawartych w produkcie 
kosmetycznym. Jeżeli nie przewiduje się 
takich interakcji, należy to należycie 
uzasadnić.

Ocenie podlegają możliwe interakcje 
substancji zawartych w produkcie 
kosmetycznym.

Or. en
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Uzasadnienie

Nie jest możliwe sprawdzenie i należyte uzasadnienie nieistniejącego skutku!

Poprawka 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik III – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy wykaz substancji nie ma 
zastosowania do substancji w postaci 
nanomateriałów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy wykaz opracowano dla substancji w „zwykłej” postaci. Nie został opracowany dla 
nanoform tych substancji. Wszelkie nanomateriały, których bezpieczeństwo stosowania 
udowodniono, powinny być wymienione w załączniku VIa. Należy zatem wyraźnie stwierdzić, 
że niniejszy wykaz substancji nie ma zastosowania do tych substancji w postaci 
nanomateriałów.

Poprawka 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik IV – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy wykaz substancji nie ma 
zastosowania do substancji w postaci 
nanomateriałów.

Or. en
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Uzasadnienie

Niniejszy wykaz opracowano dla substancji w „zwykłej” postaci. Nie został opracowany dla 
nanoform tych substancji. Wszelkie nanomateriały, których bezpieczeństwo stosowania 
udowodniono, powinny być wymienione w załączniku VIa. Należy zatem wyraźnie stwierdzić, 
że niniejszy wykaz substancji nie ma zastosowania do tych substancji w postaci 
nanomateriałów.

Poprawka 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik V – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy wykaz substancji nie ma 
zastosowania do substancji w postaci 
nanomateriałów.

Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy wykaz opracowano dla substancji w „zwykłej” postaci. Nie został opracowany dla 
nanoform tych substancji. Wszelkie nanomateriały, których bezpieczeństwo stosowania 
udowodniono, powinny być wymienione w załączniku VIa. Należy zatem wyraźnie stwierdzić, 
że niniejszy wykaz substancji nie ma zastosowania do tych substancji w postaci 
nanomateriałów.

Poprawka 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VI – wprowadzenie (nowe)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Niniejszy wykaz substancji nie ma 
zastosowania do substancji w postaci 
nanomateriałów.
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Or. en

Uzasadnienie

Niniejszy wykaz opracowano dla substancji w „zwykłej” postaci. Nie został opracowany dla 
nanoform tych substancji. Wszelkie nanomateriały, których bezpieczeństwo stosowania 
udowodniono, powinny być wymienione w załączniku VIa. Należy zatem wyraźnie stwierdzić, 
że niniejszy wykaz substancji nie ma zastosowania do tych substancji w postaci 
nanomateriałów.

Poprawka 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Wniosek dotyczący rozporządzenia
Załącznik VIa (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Załącznik VI a:

Wykaz dozwolonych nanomateriałów

Or. en

Uzasadnienie

Modyfikacja poprawki 29 przez sprawozdawcę w celu uzupełnienia istotnej luki. Główne 
obecnie stosowane nanomateriały to np. substancje promieniochronne, takie jak dwutlenek 
tytanu. Dwutlenek tytanu jest już ujęty w załączniku VI, mimo że jego nanoforma nigdy nie 
została poddana żadnej ocenie nanotechnologicznej. Samo ujęcie tych składników w 
załącznikach III-VI nie gwarantuje ich bezpieczeństwa w przypadku stosowania ich 
nanoform, dlatego też nie powinno prowadzić do zezwolenia na takie stosowanie.  Wszelkie 
nanomateriały niezależnie od ich przeznaczenia, których stosowanie uznano za bezpieczne, 
powinny być wymienione w załączniku VIa.
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