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Alteração 30
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 12

Texto da Comissão Alteração

(12) Os produtos cosméticos devem ser 
seguros  em condições de utilização 
normais ou razoavelmente  previsíveis. Em 
especial, considerações em termos de 
risco-benefício não justificam um risco 
para a saúde humana.

(12) Os produtos cosméticos devem ser 
seguros  em condições de utilização 
normais ou razoavelmente  previsíveis. Em 
especial, considerações em termos de 
risco-benefício não justificam um risco 
inaceitável, susceptível de causar efeitos 
nocivos à a saúde humana.

Or. en

Justificação

O "risco zero" ou a "ausência de risco" não existem e, por isso, um "risco" tem de ser 
qualificado. A expressão "risco inaceitável" é utilizada no texto do regulamento REACH (ver, 
por exemplo, considerando 73 e n.º 1 do artigo 68.º. É necessário proceder a essa adaptação 
por razões de coerência com o regulamento REACH.

Alteração 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Devem ser desenvolvidos 
urgentemente métodos de ensaio 
nanoespecíficos que não utilizem animais. 
A fim de proteger a saúde humana e 
impedir os ensaios em animais, a 
utilização de nanomateriais nos produtos 
cosméticos deve ser proibida até ter sido 
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aprovada a utilização de suficientes 
métodos de ensaio nanoespecíficos que 
não utilizem animais e até ter sido levada 
a cabo uma avaliação adequada da 
segurança com base nestes ensaios.

Or. en

Justificação

Actualmente, não existem métodos adequados para avaliar a segurança dos nanomateriais. 
Uma vez que os ensaios em animais para ingredientes cosméticos devem ser gradualmente 
suprimidos até 2013, os nanomateriais devem, desde o início, ser avaliados com base em 
ensaios nanoespecíficos que não utilizem animais. Enquanto não estiverem disponíveis 
métodos de ensaio nanoespecíficos que não utilizem animais para uma avaliação adequada 
da segurança dos nanomateriais, a sua utilização deve ser proibida para proteger a saúde 
humana e impedir os ensaios em animais.

Alteração 32
Margrete Auken

Proposta de regulamento
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) Antes de proceder à 
comercialização de produtos cosméticos 
que contenham nanomateriais ainda não 
incluídos nos anexos III a VI-A, os 
nanomateriais em causa deveriam ser 
examinados pelo CCPC com base numa 
avaliação específica da segurança do 
nanomaterial e deveriam ser inscritos no 
anexo VI-A, nos termos do n.º 2 do artigo 
26.º. Para a efectiva inclusão do 
nanomaterial no anexo VI-A, o 
responsável deverá apresentar à Comissão 
o correspondente pedido acompanhado de 
uma avaliação dos riscos. Na avaliação 
dos riscos serão tidos em conta a natureza 
específica do nanomaterial utilizado e a 
utilização prevista para o produto 
cosmético. Os produtos cosméticos que 
contenham nanomateriais não deveriam 
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ser comercializados até o CCPC concluir 
que a utilização do nanomaterial no 
produto em questão é segura.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 2 apresentada pelo relator.

Observa-se actualmente uma grave ausência de métodos adequados para avaliar a segurança 
dos nanomateriais. Segundo o Comité Científico dos Produtos de Consumo (CCPC), não 
existem informações adequadas sobre a identificação dos riscos, a avaliação da exposição, a 
utilização, a absorção, os testes biocinéticos e a acumulação em órgãos-alvo secundários, 
eventuais efeitos para a saúde e a translocação através da placenta para o feto. A fim de
garantir a segurança dos produtos cosméticos, deveria exigir-se, como pré-requisito para a 
comercialização dos mesmos, a avaliação da sua segurança, com base em testes 
nano-específicos adequados.

Alteração 33
Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Considerando 27

Texto da Comissão Alteração

(27) Para garantir a segurança dos 
produtos, as substâncias proibidas só 
devem estar presentes em quantidades 
vestigiais, sempre que for
tecnologicamente inevitável com os 
processos de fabrico correctos e desde que 
o produto seja seguro e que, deste modo, é 
conveniente tomar certas medidas a esse 
respeito;

(27) Para garantir a segurança dos 
produtos, as substâncias proibidas só 
devem estar presentes em quantidades 
vestigiais, sempre que for
tecnologicamente inevitável com os 
processos de fabrico correctos e desde que 
o produto seja seguro e que, deste modo, é 
conveniente tomar certas medidas a esse 
respeito. As inovações tecnológicas que 
permitam evitar as substâncias proibidas, 
incluindo em quantidades vestigiais, 
deveriam ser privilegiadas e aplicadas em 
benefício de um nível elevado de 
protecção da saúde humana.

Or. fr
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Justificação

O objectivo 3 da exposição de motivos da reformulação dispõe que os produtos cosméticos 
colocados no mercado da UE são seguros, tendo em conta a inovação neste sector. Por 
conseguinte, se as substâncias proibidas puderem ser tecnologicamente evitadas, os Estados-
Membros velarão pela aplicação de toda e qualquer inovação tecnológica capaz de 
assegurar um nível mais elevado da saúde humana.

Alteração 34
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 31

Texto da Comissão Alteração

(31) É já possível assegurar a inocuidade 
dos produtos cosméticos acabados, com 
base nos conhecimentos relativos à 
segurança dos ingredientes que contêm.
Por conseguinte, deve  prever-se  um 
dispositivo destinado a proibir a realização 
de ensaios em animais para os produtos 
cosméticos acabados. A  aplicação, 
nomeadamente pelas pequenas e médias 
empresas, dos métodos que permitem 
evitar o recurso à experimentação animal 
para a avaliação da segurança dos produtos 
cosméticos acabados poderia ser facilitada 
mediante orientações da Comissão.

(31) É já possível assegurar a inocuidade 
dos produtos cosméticos acabados, com 
base nos conhecimentos relativos à 
segurança dos ingredientes que contêm.
Por conseguinte, deve  prever-se  um 
dispositivo destinado a proibir a realização 
de ensaios em animais para os produtos 
cosméticos acabados. A  aplicação, 
nomeadamente pelas pequenas e médias 
empresas, tanto dos métodos de ensaio 
como dos procedimentos de avaliação dos 
dados pertinentes disponíveis, incluindo a 
utilização das abordagens do método 
comparativo por interpolação e da 
ponderação da suficiência da prova, que 
permitem evitar o recurso à 
experimentação animal para a avaliação da 
segurança dos produtos cosméticos 
acabados poderia ser facilitada mediante 
orientações da Comissão.

Or. en

Justificação

Importa reconhecer que todos os dados pertinentes disponíveis, quer provenham de estudos 
existentes com animais in vitro, in silico, GLP/não GLP, de estudos sobre o homem ou de 
outras fontes, devem ser adequadamente tomados em consideração na avaliação de 
segurança dos produtos cosméticos acabados.
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Alteração 35
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Considerando 53-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(53-A) Ao procederem a uma avaliação de 
segurança e à elaboração do ficheiro de 
informação sobre o produto, cabe esperar 
que a pessoa responsável utilize 
nomeadamente informações sobre as 
substâncias com base no Regulamento 
(CE) n.º 1907/2006. Caso seja necessário 
para garantir a utilização segura das 
substâncias nos produtos cosméticos, a 
Comissão deve ter em consideração a 
necessidade da introdução de alterações 
ao regulamento supramencionado.

Or. en

Justificação

Todos os dados pertinentes disponíveis devem ser tomados adequadamente na avaliação dos 
produtos cosméticos acabados. No que respeita a esses dados, é provável que haja um 
importante contributo proveniente dos relatórios de segurança química, cuja elaboração é 
exigida pelo Regulamento (CE) n.º 1907/2006. É necessária uma disposição que preveja um 
procedimento que possibilite alterar, se necessário, o Regulamento (CE) n.º 1907/2006, para 
tornar disponíveis informações adequadas sobre as substâncias a utilizar na elaboração da 
avaliação de segurança de um produto cosmético e do subsequente ficheiro de informação 
sobre o produto. Isto está em consonância com o regulamento REACH.
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Alteração 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) "ingrediente cosmético", qualquer 
substância ou mistura natural adicionada 
a um produto cosmético;

Or. en

Alteração 37
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b)

Texto da Comissão Alteração

b) “Fabricante”, uma pessoa singular ou 
colectiva que projecte ou faça projectar, 
realize ou faça realizar um produto, em seu 
próprio nome ou da sua própria marca;

b) “Fabricante”, uma pessoa singular ou 
colectiva que projecte ou faça projectar, 
realize ou faça realizar, acondicione ou 
faça acondicionar um produto, em seu 
próprio nome ou da sua própria marca;

Or. fr

Justificação

A definição alargada de "fabricante" deve ser completa e cobrir todas as fases do fabrico do 
produto cosmético.



AM\742694PT.doc 9/69 PE412.251v01-00

PT

Alteração 38
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea b-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

b-A)"Subcontratante ",  uma pessoa 
singular ou colectiva que concebe, fabrica 
ou acondiciona produtos por conta de 
outra pessoa singular ou colectiva que é o 
mandante. O mandante e o 
subcontratante estão vinculados por um 
caderno de encargos ou por um contrato.

Or. fr

Alteração 39
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea e-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

e-A)"Distribuidor", uma pessoa singular 
ou colectiva que compra e revende um 
produto e não tem qualquer direito de
propriedade sobre a marca.

Or. fr

Alteração 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea g)

Texto da Comissão Alteração

g) "Vestígios", a presença não deliberada 
de uma substância resultante de impurezas, 
de ingredientes naturais ou sintéticos, do 
processo de fabrico, da armazenagem ou da 

g) "Vestígios", a presença não deliberada e 
tecnicamente inevitável de uma substância 
resultante de impurezas, de ingredientes 
naturais ou sintéticos, do processo de 
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migração a partir dos meios de transporte 
ou de embalagem;

fabrico, da armazenagem ou da migração a 
partir dos meios de transporte ou de 
embalagem;

Or. en

Alteração 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea i-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

i-A) "nanomaterial",  um material 
fabricado intencionalmente com uma ou 
mais dimensões externas, ou uma 
estrutura interna, com uma escala de 100 
nm ou menos, que pode apresentar 
características novas em comparação com 
o mesmo material sem características 
nanométricas. 

Or. en

Justificação

Os nanomateriais são utilizados nos produtos cosméticos devido às suas características 
novas em comparação com o mesmo material à escala normal. A sua dimensão reduzida 
pode produzir efeitos adversos que requeiram uma avaliação adequada. A fim de os incluir 
na avaliação da segurança, é necessária uma definição.

Esta definição reflecte a definição completa dada pelo CCPC (Comité Científico dos 
Produtos de Consumo) no seu parecer sobre a segurança dos nanomateriais nos produtos 
cosméticos, publicado em Dezembro de 2007, embora limite o âmbito dos nanomateriais, no 
contexto do presente regulamento, a materiais fabricados intencionalmente.
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Alteração 42
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea k)

Texto da Comissão Alteração

k) "Efeito indesejável", uma reacção 
nociva para a saúde humana que se pode
atribuir à utilização normal ou 
razoavelmente previsível de um produto 
cosmético;

k) "Efeito indesejável", uma reacção 
adversa para a saúde humana que se pode 
atribuir à utilização normal ou 
razoavelmente previsível de um produto 
cosmético;

Or. en

Justificação

Visa estabelecer uma maior clareza e evitar a utilização do termo "nociva", que tem um 
significado específico noutros actos legislativos comunitários (como, por exemplo, no 
regulamento REACH e na legislação em matéria de classificação e de rotulagem).

Alteração 43
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea k-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

k-A)"Nano-objecto", um objecto, 
estrutura ou dispositivo sólido e fabricado 
ou utilizado intencionalmente em que 
uma ou duas das suas dimensões se 
situam numa escala compreendida entre 
100 e 500 nm,

Or. fr

Justificação

A definição proposta pelo relator necessita de uma definição complementar para ter em conta 
outros produtos que contêm nanotecnologias que devem ser consideradas e incluídas no 
domínio das nanotecnologias. Estes produtos têm uma ou duas dimensões superiores à escala 
mencionada na alteração 10; é o caso, por exemplo, dos nanotubos, das nanofibras, dos 
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nanofilmes, etc.

Alteração 44
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) “Efeito indesejável grave”, um efeito 
indesejável que se traduz por uma 
incapacidade funcional temporária ou 
permanente, invalidez, hospitalização, 
anomalia congénita, risco vital imediato 
ou morte;

l) “Efeito indesejável grave”, um efeito 
indesejável que provoca a morte, põe em 
perigo a vida do doente, necessita de uma 
hospitalização ou do prolongamento da 
hospitalização, causa invalidez ou uma 
incapacidade importante ou permanente 
ou se traduz numa anomalia ou numa 
malformação congénita;

Or. fr

Justificação

Por razões de coerência e a fim de poder detectar, o mais depressa possível, as situações 
graves e raras, convém harmonizar a definição de "efeito indesejável grave" com as 
definições actualmente em vigor na Organização Mundial da Saúde (OMS) e na Conferência 
Internacional sobre a Harmonização (CIH).

Alteração 45
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea l)

Texto da Comissão Alteração

l) "Efeito indesejável grave", um efeito 
indesejável que se traduz por uma 
incapacidade funcional temporária ou 
permanente, invalidez, hospitalização, 
anomalia congénita, risco vital imediato ou 
morte;

l) "Efeito indesejável grave", um efeito 
indesejável que se traduz por uma 
incapacidade, invalidez, cuidados 
hospitalares ou hospitalização 
prolongada, anomalia ou malformação
congénita, situação de ameaça para a 
vida, ou morte;
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Or. en

Justificação

Por razões de coerência, são igualmente tomadas em conta as definições de "efeitos 
indesejáveis graves" propostas pela Conferência Internacional sobre Harmonização (CIH) e 
pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Alteração 46
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 1 – alínea n-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

n-A) "Produto cosmético de 
contrafacção", um produto cosmético, 
incluindo a sua embalagem e rotulagem, 
que ostenta uma marca, uma designação 
comercial ou qualquer outra forma de 
identificação de marca, um sinal, um 
distintivo ou qualquer indicação deste 
tipo, de um fabricante de produto 
cosmético que não seja a pessoa que 
fabricou efectivamente o produto e que, 
consequentemente, pretende falsamente 
ser ou é descrito como sendo o produto de 
um outro fabricante de produtos 
cosméticos.

Or. fr

Justificação

O sector europeu dos cosméticos figura à cabeça das actividades industriais vítimas de 
contrafacção, com riscos cada vez mais comprovados para a saúde humana. Este fenómeno 
merece uma resposta concreta no presente regulamento através de um tratamento adequado 
em termos de definição da actividade criminosa, controlo do mercado, informação em caso 
de não conformidade e sanções.

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

Proposta de regulamento
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Tendo em conta as diversas 
definições dos nanomateriais publicadas 
por diferentes organismos e os contínuos 
progressos técnicos e científicos no 
domínio das nanotecnologias, a Comissão 
deve:
a) propor uma definição que deve ser 
aceite a nível da Comunidade Europeia e, 
se possível, a nível internacional, pelos 
fóruns internacionais competentes, o mais 
tardar, 18 meses após a adopção do 
presente regulamento. Obtido um acordo 
sobre esta matéria, a definição constante 
da alínea a) do n.° 1 será adaptada;
b) ajustar e adaptar a definição constante 
da alínea a) do n.° 1, a fim de assegurar a 
coerência com os progressos científicos e 
técnicos, bem como com as definições 
posteriormente acordadas a nível 
internacional.
As medidas referidas nas alíneas a) e b), 
que visam modificar os elementos 
essenciais do presente regulamento, e 
inclusive completá-lo, são adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo previsto no 
n.° 3 do artigo 27.º.

Or. fr

Justificação

É importante chegar a acordo sobre uma definição internacional dos nanomateriais neste 
domínio tecnológico essencial em pleno desenvolvimento, sendo igualmente importante que 
esta definição seja incorporada sem demora no presente regulamento. A experiência mostrou, 
no entanto, que a obtenção de um acordo internacional pode levar muito tempo, sendo, pois, 
provavelmente necessário proceder em duas fases – obter, em primeiro lugar, um acordo a 
nível da UE e, seguidamente, a nível internacional.
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Alteração 48
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 3 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Os produtos cosméticos não devem 
possuir aspecto, forma, cor, cheiro, 
acondicionamento, rotulagem, volume, 
dimensões ou qualquer combinação 
destas características susceptível de 
induzir os consumidores, especialmente 
crianças, a confundi-los com produtos 
alimentares.

Or. pt

Justificação

Convém evitar a crescente confusão entre produtos cosméticos e alimentos.

Alteração 49
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 4 – n.º 5-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

5-A. A pessoa responsável (fabricante, 
importador ou outro) é obrigada a 
responder a todas as autoridades 
competentes que se lhe dirijam e a 
fornecer-lhes todos os elementos 
solicitados numa língua facilmente 
compreensível por essas autoridades.

Or. pt
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Alteração 50
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 4-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 4.º-A
Obrigações dos distribuidores, 

importadores e retalhistas
Quando um distribuidor, importador ou 
retalhista considerar ou tiver suspeitas 
fundamentadas de que um produto é  
falsificado e que não está, por 
conseguinte, em conformidade com os 
requisitos do presente regulamento, não 
deve colocar este produto à venda no 
mercado.
Sempre um distribuidor, importador ou 
retalhista coloque ou tenha já colocado 
um produto no mercado e venha a saber 
“a posteriori” que ese produto é 
falsificado e que, por conseguinte, não 
está conforme com o presente 
regulamento, deve retirá-lo do mercado e 
proceder de imediato à recolha dos 
produtos já vendidos. Além disso, sempre 
que um produto de contrafacção tenha 
sido disponibilizado no mercado, o 
distribuidor deve avisar as autoridades 
nacionais competentes do Estado-Membro 
onde o produto foi colocado no mercado.

Or. fr

Justificação

O combate à contrafacção é um imperativo de saúde pública e de respeito da concorrência.
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Alteração 51
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 5 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Presume-se a observância de boas 
práticas de fabrico sempre que o processo 
de fabrico for conforme às normas 
harmonizadas pertinentes, cujas referências 
estão publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia.

2. Presume-se a observância de boas 
práticas de fabrico sempre que o processo 
de fabrico for conforme às normas 
harmonizadas pertinentes, cujas referências 
estão publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, ou a outras normas 
internacionalmente reconhecidas.

Or. fr

Justificação

O objectivo é não obstruir o funcionamento do comércio internacional.

Alteração 52
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A pessoa responsável deve assegurar que o 
relatório de segurança do produto 
cosmético se mantém actualizado, tendo 
em conta as informações relevantes 
adicionais geradas após a colocação do 
produto no mercado.

O responsável deverá garantir que:

a) na avaliação da segurança, são 
tomadas em consideração a utilização 
prevista do produto cosmético e a 
exposição sistémica antecipada aos 
diferentes ingredientes de uma fórmula 
final;
(b) na avaliação da segurança, é utilizada  
uma adequada abordagem de ponderação 
da suficiência da prova no exame dos 
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dados relevantes provenientes de várias 
fontes, incluindo os dados provenientes 
dos estudos existentes in vitro, in silico, 
GLP ou não GLP in vivo, bem como dos 
estudos sobre o homem;
(c) A pessoa responsável deve assegurar 
que o relatório de segurança do produto 
cosmético se mantém actualizado, tendo 
em conta as informações relevantes 
adicionais geradas após a colocação do 
produto no mercado.

Or. en

Justificação

Importa reconhecer que todos os dados pertinentes disponíveis, quer provenham de estudos 
existentes com animais in vitro, in silico, GLP/não GLP, de estudos sobre o homem ou de 
outras fontes, devem ser adequadamente tomados em consideração na avaliação de 
segurança dos produtos cosméticos acabados.

Alteração 53
Erna Hennicot-Schoepges

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

A pessoa responsável deve assegurar que o 
relatório de segurança do produto 
cosmético se mantém actualizado, tendo 
em conta as informações relevantes 
adicionais geradas após a colocação do 
produto no mercado.

A pessoa responsável deve assegurar que:

a) na avaliação da segurança, são 
tomadas em consideração a utilização 
prevista do produto cosmético e a 
exposição sistémica prevista aos 
diferentes ingredientes de uma fórmula 
final;
b) na avaliação da segurança, é utilizada  
uma adequada abordagem de ponderação 
da suficiência da prova no exame dos 
dados relevantes provenientes de várias 
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fontes, incluindo os dados provenientes 
dos estudos in vitro, in silico, in vivo BPL 
e dos estudos sobre o homem existentes;
c) o relatório de segurança do produto 
cosmético se mantém actualizado, tendo 
em conta as informações relevantes 
adicionais geradas após a colocação do 
produto no mercado.

Or. fr

Justificação

É importante reconhecer que todos os dados relevantes disponíveis provenientes de estudos 
in vitro, in silico, BPL (boas práticas de laboratório) existentes sobre os animais, de dados 
disponíveis sobre o homem ou de outras fontes devem ser adequadamente ponderados na 
avaliação da segurança dos produtos cosméticos acabados (ver igualmente a alteração 6 do 
relator).

Alteração 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação da segurança do produto 
cosmético, tal como estabelecida na parte 
B do anexo I, deve ser efectuada por uma 
pessoa devidamente habilitada, que possua 
um diploma, um certificado ou outra prova 
formal de habilitações adquiridas com a 
conclusão de um curso universitário ou de 
um curso reconhecido como equivalente 
por um Estado-Membro, com uma duração 
mínima de três anos de estudos teóricos e 
práticos, em farmácia, toxicologia, 
medicina ou uma disciplina semelhante.

2. A avaliação da segurança do produto 
cosmético, tal como estabelecida na parte 
B do anexo I, deve ser efectuada por uma 
pessoa devidamente habilitada, que possua 
um diploma, um certificado ou outra prova 
formal de habilitações adquiridas com a 
conclusão de um curso universitário ou de 
um curso reconhecido como equivalente 
por um Estado-Membro, com uma duração 
mínima de três anos de estudos teóricos e 
práticos, em farmácia, toxicologia, 
medicina, química ou uma disciplina 
semelhante.

Or. en
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Alteração 55
Bart Staes

Proposta de regulamento
Artigo 7 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. A avaliação da segurança do produto 
cosmético, tal como estabelecida na parte 
B do anexo I, deve ser efectuada por uma 
pessoa devidamente habilitada, que possua 
um diploma, um certificado ou outra prova 
formal de habilitações adquiridas com a 
conclusão de um curso universitário ou de 
um curso reconhecido como equivalente 
por um Estado-Membro, com uma 
duração mínima de três anos de estudos 
teóricos e práticos, em farmácia, 
toxicologia, medicina ou uma disciplina 
semelhante.

2. A avaliação da segurança do produto 
cosmético, tal como estabelecida na parte 
B do anexo I, deve ser efectuada por uma 
pessoa devidamente habilitada, que possua 
um diploma, um certificado ou outra prova 
formal de habilitações adquiridas com a 
conclusão de um curso universitário ou de 
um curso reconhecido como equivalente 
por um Estado-Membro, com uma duração 
mínima de três anos de estudos teóricos e 
práticos, em farmácia, toxicologia, 
medicina ou uma disciplina semelhante.

Or. en

Justificação

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: Essas pessoas 
devem possuir um diploma, de acordo com o disposto no artigo 1o da Directiva 89/48/CEE, 
na área da farmácia, da toxicologia, da dermatologia, da medicina ou numa disciplina 
análoga; 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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Alteração 56
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pessoa responsável deve conservar um 
ficheiro de informações sobre o produto 
para o produto cosmético de que é 
responsável.

1. A pessoa responsável deve conservar um 
ficheiro de informações sobre o produto 
para o produto cosmético colocado no 
mercado de que é responsável.

Or. pl

Justificação

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.

Alteração 57
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pessoa responsável deve conservar um 
ficheiro de informações sobre o produto 
para o produto cosmético de que é 
responsável.

1. A pessoa responsável deve conservar um 
ficheiro de informações sobre o produto 
para o produto cosmético colocado no 
mercado de que é responsável.

Or. pl
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Justificação

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.

Alteração 58
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. A pessoa responsável deve conservar um 
ficheiro de informações sobre o produto 
para o produto cosmético de que é 
responsável.

1. A pessoa responsável deve conservar um 
ficheiro de informações sobre o produto 
para o produto cosmético de que é 
responsável. Em caso de subcontratação 
das actividades de desenvolvimento e/ou 
de produção, as responsabilidades ligadas 
à conservação do ficheiro de informações 
podem ser partilhadas, mediante contrato
por escrito, entre a pessoa responsável 
pela colocação no mercado e  os seus 
subcontratantes.

Or. fr

Justificação

É importante ter em conta no presente regulamento os casos frequentes em que as pessoas 
responsáveis pela comercialização recorrem à subcontratação para o desenvolvimento e/ou a 
produção dos seus produtos cosméticos, ficando então o ficheiro de informações a ser 
partilhado entre o mandante e o seu subcontratante por diferentes razões (actualização das 
informações, confidencialidade, rotulagem do endereço).
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Alteração 59
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 8 – n.º 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

3-A. A pessoa responsável mantém 
disponível o ficheiro de informações sobre 
o produto durante um período de, pelo 
menos, dez anos após a última entrega 
deste produto cosmético.

Or. fr

Justificação

Convém fixar um prazo para a manutenção do ficheiro de informações sobre o produto após 
o produto cosmético deixar de estar no mercado. O prazo de 10 anos parece-nos coerente 
com o período de conservação exigido em outras regulamentações para o acesso a
informações.

Alteração 60
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 9 – n.º 2

Texto da Comissão Alteração

2. Na ausência de legislação comunitária 
aplicável, presume-se a observância do 
disposto no n.º 1 sempre que o método 
utilizado for conforme às normas 
harmonizadas pertinentes, cujas referências 
estão publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia.

2. Na ausência de legislação comunitária 
aplicável, presume-se a observância do 
disposto no n.º 1 sempre que o método 
utilizado for conforme às normas 
harmonizadas pertinentes, cujas referências 
estão publicadas no Jornal Oficial da União 
Europeia, ou a outras normas 
internacionalmente reconhecidas.

Or. fr

Justificação

O objectivo é não obstruir o funcionamento do comércio internacional.
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Alteração 61
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) A rotulagem original do produto 
cosmético;

Or. pt

Alteração 62
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

c-A) A autoridade competente e a língua 
ou línguas em que o ficheiro de 
informações sobre o produto será 
disponibilizado;

Or. pt

Alteração 63
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea d-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

d-A) O contacto e o endereço do 
distribuidor local nos Estados-Membros 
em que o produto foi colocado no 
mercado;

Or. pt
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Alteração 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A presença de substâncias sob a forma 
de partículas micronizadas que não as 
substâncias enumeradas nos anexos III a 
VI;

e) A presença de substâncias sob a forma 
de partículas micronizadas ou de 
nanomateriais;

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 16 apresentada pelo relator. Partículas micronizadas e 
nanomateriais não são a mesma coisa. A notificação deve incluir tanta as partículas 
micronizadas como os nanomateriais. Não devem existir excepções às substâncias que 
constam nos anexos III a VI.

Alteração 65
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 10 – n.º 1 – alínea g-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

g-A) Uma cópia da rotulagem para cada 
Estado-Membro em que o produto 
cosmético é colocado no mercado.

Or. pt
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Alteração 66
Margrete Auken

Proposta de regulamento
Artigo 11 – nº 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) Substâncias produzidas sob a forma 
de nanomateriais que não constem do 
anexo VI-A, e substâncias produzidas sob 
a forma de nanomateriais que não sejam 
usadas de acordo com as restrições 
estabelecidas nesse anexo;

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 17 do relator, a fim de colmatar uma lacuna importante.

Os principais nanomateriais utilizados actualmente são, por exemplo, filtros para radiações 
ultravioletas como o dióxido de titânio, o qual já consta do Anexo VI, embora não tenha sido 
nunca submetido a uma avaliação na sua nanoforma. Por si só, a inclusão nos anexos II-VI 
não garante a segurança de tais ingredientes quando sejam utilizados na sua nanoforma e, 
por conseguinte, não deveria resultar na autorização para essa utilização.  Os nanomateriais 
cuja segurança de utilização tenha sido demonstrada devem constar do Anexo VI-A, 
independentemente da sua função.

Alteração 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1 – alínea i-A) (novo)

Texto da Comissão Alteração

i-A) nanomateriais, até que se tenha 
comprovado que a sua utilização é segura, 
através das avaliações em matéria de 
segurança quanto aos efeitos causados à 
saúde humana pelos nanomateriais, com 
base em informações derivadas de ensaios 
de segurança cientificamente sólidos, 
nano-específicos e sem utilização de 
animais vertebrados.
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Or. en

Justificação

Não existem actualmente métodos adequados para avaliar a segurança dos nanomateriais. 
Em consonância com o abandono dos ensaios de ingredientes cosméticos com utilização de 
animais, os nanomateriais devem ser avaliados com base em ensaios nano-específicos sem 
utilização de animais. Até que sejam disponíveis ensaios nano-específicos sem utilização de 
animais para uma avaliação adequada da segurança da presença dos nanomateriais nos 
produtos cosméticos, a sua utilização deve ser proibida, a fim de proteger a saúde humana e 
evitar os ensaios com utilização de animais.

Alteração 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Quando, de acordo com o n.º 1, uma 
notificação seja referente a um produto 
que contém uma ou mais substâncias sob 
a forma de nanomateriais, tal como 
definidos na alínea e) do n.º 1 e que não 
está incluído nos anexos III a VI do 
presente regulamento, a pessoa 
responsável deve apresentar a notificação 
com uma antecedência de 3 meses, pelo 
menos, antes da colocação do produto no 
mercado.

Or. en

Justificação

Em conjugação com a alteração proposta ao artigo 12.º-A e a fim de garantir a segurança 
dos consumidores, é proposta a obrigação de uma pronta notificação do produto cosmético 
que contém nanomateriais não incluídos nos anexos II e VI. Em consonância com as medidas 
referidas nos artigos 24.º e 25.º, relativas à cooperação administrativa, esta antecipação 
permitirá que as autoridades competentes consultem o relatório sobre a segurança do 
produto em questão antes da sua colocação no mercado. Deste modo, será possível proceder 
a uma avaliação e, se necessário, aplicar quaisquer medidas que sejam necessárias (por 
exemplo, a solicitação de um parecer do CCPC).
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Alteração 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 11 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. Sob reserva da adopção de uma decisão 
da Comissão que alargue o âmbito de
aplicação do anexo IV aos produtos para 
a coloração do sistema piloso, estes 
produtos não podem conter corantes 
capilares para além dos enumerados no 
anexo IV nem corantes capilares que não 
sejam usados de acordo com as condições 
estabelecidas naquele anexo.

2. A partir de 31 de Dezembro de 2009, o 
mais tardar, estes produtos não poderão
conter corantes capilares para além dos 
enumerados no anexo IV nem corantes 
capilares que não sejam usados de acordo 
com as condições estabelecidas naquele 
anexo.

Or. en

Justificação

A persistência da falta de testes de segurança adequados relativamente às tintas capilares, 
tendo em conta o facto de existir em relação a muitas das mesmas a suspeita de serem 
cancerígenas ou mutagénicas, é inaceitável. O Comité Científico já teve ocasião de 
denunciar, mais de uma vez, a ausência de dados adequados para avaliar a segurança das 
tintas capilares. Repetidamente, tem sido concedido mais tempo ao sector para o 
fornecimento dos dados. A Directiva 200/67/CE prorrogou o prazo por mais dois anos, até ao 
final de 2009. Esse prazo deve ser a última oportunidade para que o sector forneça os dados 
adequados. A fim de evitar uma nova prorrogação do prazo pela Comissão através da 
comitologia, dever-se-ia proceder à sua adopção por co-decisão.

Alteração 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória e travessão 1

Texto da Comissão Alteração

Todavia, as referidas substâncias podem 
ser usadas em produtos cosméticos se, após 
a sua classificação como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, 

Todavia, as referidas substâncias podem 
excepcionalmente ser usadas em produtos 
cosméticos se, após a sua classificação 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
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das categorias 1 ou 2 do anexo I da 
Directiva 67/548/CEE, estiverem 
satisfeitas concomitantemente as seguintes 
condições:

para a reprodução, das categorias 1 ou 2 do 
anexo I da Directiva 67/548/CEE após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, estiverem satisfeitas 
concomitantemente as seguintes condições:

- foram avaliadas pelo CCPC e 
consideradas seguras para utilização em 
produtos cosméticos, tendo em 
consideração, em especial, a exposição,

– foram avaliadas pelo CCPC e 
consideradas seguras para utilização em 
produtos cosméticos específicos, tendo em 
consideração, em especial, a exposição 
global a outras fontes importantes e 
prestando especial atenção aos grupos de 
população vulneráveis,

Or. en

Justificação

Não tem havido problemas relativamente à actual proibição das substâncias CMR que já 
foram classificadas como tal. A futura derrogação foi proposta pela Comissão apenas para 
antecipar as futuras classificações de certas substâncias. As derrogações propriamente ditas 
deveriam aplicar-se unicamente às substâncias que forem classificadas como substâncias 
CMR no futuro. Além disso, as derrogações deveriam ser destinadas apenas a utilizações 
específicas, e não para os produtos cosméticos em geral.

Alteração 71
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 – travessões 1 a 3

Texto da Comissão Alteração

- foram avaliadas pelo CCPC e 
consideradas seguras para utilização em 
produtos cosméticos, tendo em 
consideração, em especial, a exposição,

i) foram avaliadas pelo CCPC e 
consideradas seguras para utilização em 
produtos cosméticos, tendo em 
consideração, em especial, a exposição
global a outras fontes e prestando especial 
atenção aos grupos e aos profissionais 
vulneráveis,

ii) foram utilizadas durante um período 
prolongado como ingredientes em 
produtos cosméticos sem preocupações 
relativamente à segurança no que diz 
respeito às suas propriedades 
cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
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para a reprodução;
iii) considera-se que o seu efeito tem um 
limiar e que a margem de segurança 
destas substâncias é de, pelo menos, 
1.000, como documenta a avaliação da 
segurança referida no artigo 7.º;

- cumprem os requisitos em matéria de 
segurança alimentar definidos no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Janeiro de 2002, que determina os 
princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos géneros alimentícios,

iv) cumprem os requisitos em matéria de 
segurança alimentar definidos no 
Regulamento (CE) n.º 178/2002 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 28 
de Janeiro de 2002, que determina os 
princípios e normas gerais da legislação 
alimentar, cria a Autoridade Europeia para 
a Segurança dos Alimentos e estabelece 
procedimentos em matéria de segurança 
dos géneros alimentícios,

- não existem substâncias alternativas 
adequadas, tal como se encontra 
documentado numa análise de alternativas.

v) não existem substâncias alternativas 
adequadas, tal como se encontra 
documentado numa análise de alternativas.

Or. en

Justificação

Convém deixar claro que não devem ser introduzidas "novas" substâncias CMR nos produtos 
cosméticos com vista a reduzir o número de substâncias químicas que poderão ser excluídas 
da proibição geral e a fim de assegurar que o CCPC não seja sobrecarregado com pedidos 
de avaliação das substâncias. 
Além disso, deve ser introduzida uma margem de segurança restritiva: 10 para a 
variabilidade interespécies (animais/humanos), 10 para a variabilidade intra-espécies (seres 
humanos diferentes) e 10 devido à gravidade das substâncias CMR e dos seus efeitos 
cumulativos.

Alteração 72
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- não existem substâncias alternativas 
adequadas, tal como se encontra 
documentado numa análise de alternativas.

- não existem substâncias alternativas 
adequadas que sejam económica e 
tecnicamente viáveis, tal como se encontra 
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documentado numa análise de alternativas.

Or. fr

Justificação

É necessário qualificar "as substâncias alternativas adequadas", precisando que devem ser 
económica e tecnicamente viáveis, como na legislação REACH.

Alteração 73
Dorette Corbey

Proposta de regulamento
Artigo 12 - n.º 2 – parágrafo 2 – travessão 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

- as isenções devem aplicar-se a um 
período de tempo com duração limitada e 
incluir a imposição à sociedade da 
obrigação de propor um plano de 
substituição.

Or. en

Alteração 74
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 6

Texto da Comissão Alteração

A Comissão deve mandatar o CCPC para 
reavaliar essas substâncias assim que 
surjam motivos de preocupação em relação 
à segurança e, o mais tardar, cinco anos 
após a sua inclusão nos anexos III a VI.

A Comissão deve mandatar o CCPC para 
reavaliar uma ou várias dessas
substâncias:

- se, nos termos dos artigos 60.º e 61.º do 
Regulamento (CE) n.° 1907/2006, 
impuser condições, recusar ou retirar 
uma autorização para a substância ou as 
substâncias na sequência da tomada em 
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consideração da exposição total 
proveniente de outras fontes;
- assim que surjam motivos de 
preocupação em relação à segurança e, o 
mais tardar, cinco anos após a sua inclusão 
nos anexos III a VI.

Or. fr

Justificação

É necessário qualificar "as substâncias alternativas adequadas", precisando que devem ser 
económica e tecnicamente viáveis, como na legislação REACH.

Alteração 75
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Quando existirem critérios 
comunitários ou internacionais para a 
identificação de substâncias com 
propriedades perturbadoras do sistema 
endócrino ou, o mais tardar, 5 anos após 
a entrada em vigor do presente 
regulamento, a Comissão procederá à 
revisão do regulamento no que respeita às 
substâncias com propriedades 
perturbadoras do sistema endócrino.

Or. en
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Alteração 76
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo12.º-A
Nanomaterials

1. Um nanomaterial só pode ser utilizado 
num produto cosmético específico se a 
substância tiver sido avaliada pelo CCPC 
e se a sua utilização nesse produto 
cosmético tiver sido considerada segura.
Para este efeito, a Comissão adoptará as 
medidas necessárias em conformidade 
com o procedimento referido no n.º 3 do 
artigo 27.º
2. No caso de um fabricante ter colocado 
no mercado da UE um produto cosmético 
contendo nanomateriais anteriormente à 
data referida no n.º 1 do artigo 34.º, deve 
notificar imediatamente a Comissão a 
respeito dos nanomateriais utilizados 
nesse produto. No prazo de seis meses 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, o fabricante submete os 
dados em matéria de segurança à 
apreciação do CCPC, para que as 
substâncias em causa sejam avaliadas. Se 
nesse prazo os referidos dados não forem 
comunicados pelo fabricante, os produtos 
serão retirados do mercado. O CCPC deve 
dispor do prazo de dois anos, após a 
entrada em vigor do presente 
regulamento, para avaliar a segurança 
dos produtos cosméticos contendo 
nanomateriais que já se encontrem no 
mercado da UE e elaborar uma lista 
positiva no Anexo VI-A.
Caso o CCPC não tenha avaliado a 
segurança dos produtos cosméticos 
contendo nanomateriais comercializados 
anteriormente à entrada em vigor do 
presente regulamento, no prazo de dois 
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anos, esses produtos serão retirados do 
mercado.
3. Por razões imperativas de urgência ou 
no caso de o CCPC levantar dúvidas sobre 
a segurança de um nanomaterial 
específico, a Comissão pode recorrer ao 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 27.º.
A Comissão concederá mandato ao CCPC 
para proceder a uma nova avaliação dos 
nanomateriais que constam da lista 
positiva constante do Anexo VI-A, logo 
que sejam levantadas dúvidas quanto à 
segurança de um produto, o mais tardar, 
5 anos após a sua inclusão nesse anexo.

Or. en

Justificação

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

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

Alteração 77
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Nanomateriais
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1. Um nanomaterial só pode ser utilizado 
num produto cosmético se a substância 
tiver sido avaliada pelo CCPC e se a sua 
utilização nesse produto cosmético tiver 
sido considerada segura. Para o efeito, a 
Comissão adoptará as medidas 
necessárias em conformidade com o 
procedimento de regulamentação com 
controlo referido no n.º 3 do artigo 27.º.
2. No caso de um fabricante ter colocado 
no mercado da UE um produto cosmético 
contendo um ou vários nanomateriais 
anteriormente à data de entrada em vigor 
prevista no n.º 1 do artigo 34.º, deve 
notificar a Comissão, no prazo de dois 
meses, a respeito dos nanomateriais 
utilizados nesse produto.
O mais tardar até … *, o fabricante 
transmite ao CCPC os dados de 
segurança relativos aos nanomateriais, a 
fim de que o CCPC proceda à sua 
avaliação.
Se estes dados não forem transmitidos no 
prazo fixado no parágrafo anterior, os 
produtos cosméticos que contêm os 
nanomateriais em causa são 
imediatamente retirados do mercado.
O mais tardar até … **, o CCPC avalia os 
nanomateriais notificados pelos 
fabricantes e increve-os nos 
correspondentes anexos em função dos 
resultados das avaliações.
3. Por razões imperativas de urgência ou 
no caso de o CCPC levantar dúvidas sobre 
a segurança de um nanomaterial 
específico, a Comissão pode recorrer ao 
procedimento de urgência referido no n.º 
4 do artigo 27.º.
4. A Comissão concederá mandato ao 
CCPC para proceder a uma nova 
avaliação desta substâncias logo que 
sejam suscitadas dúvidas quanto à 
segurança de um produto e, 
imperativamente, de 5 em 5 anos a contar 
da data da sua inclusão nos anexos.
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* Seis meses após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento.
** Dois anos após a data de entrada em 
vigor do presente regulamento.

Or. fr

Justificação

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.

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

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-A
Nanomateriais

A Comissão reexamina, o mais tardar de 
5 em 5 anos, as disposições do presente 
regulamento relativas aos nanomateriais 
à luz dos progressos científicos e propõe, 
se necessário, revisões adequadas das 
referidas disposições.
A Comissão apresenta ao Conselho e ao 
Parlamento um relatório de informação 
anual sobre a evolução da utilização dos 
nanomateriais nos produtos cosméticos 
na Comunidade Europeia. Este relatório 
apresentará particularmente, em síntese, 
os tipos de utilizações notificadas e o 
número de notificações, os progressos 
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obtidos no desenvolvimento de métodos de 
caracterização e de guias de avaliação da 
segurança, bem como informações sobre 
as iniciativas de informação ao público e 
sobre os programas de cooperação 
internacional.

Or. fr

Justificação

(*) 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.

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

Proposta de regulamento
Artigo 12-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 12.º-B
Nanomateriais

A partir de … *, um produto cosmético 
existente que contenha nanomateriais 
pode permanecer disponível no mercado, 
na condição de que:
a)
- a pessoa responsável informe a 

Comissão, num prazo de 3 meses, sobre a 
categoria do produto e a natureza 
específica dos nanomateriais que nele são 
utilizados:
- uma avaliação pelo CCPC não conclua 
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que a utilização dos nanomateriais nesta 
categoria de produtos não é segura.
O mais tardar, 6 meses antes da colocação 
no mercado:
- de qualquer categoria de produtos 

cosméticos que contenham novos 
nanomateriais, ou
- de uma categoria de produtos 

cosméticos que contenham nanomateriais 
existentes que não tenham sido 
anteriormente utilizados na categoria de 
produtos que vai ser colocada no 
mercado,
a pessoa responsável deve notificar à 
Comissão as informações referidas no 
artigo 10.º e transmitir-lhe, com a 
notificação, uma avaliação dos riscos que 
tenha em conta a natureza específica dos 
nanomateriais e da utilização a que se 
destina o produto cosmético. O produto 
pode ser colocado no mercado, excepto se 
uma avaliação pelo CCPC concluir que a 
utilização dos nanomateriais nesta 
categoria de produtos não é segura.
* JO: inserir a data de entrada em vigor do 
presente regulamento.

Or. fr

Justificação

Os nanomateriais são objecto de um desenvolvimento tecnológico essencial, sendo, por 
conseguinte, importante prever garantias específicas para que a sua utilização nos produtos 
cosméticos continue a ser benéfica e sem riscos para os utilizadores.
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Alteração 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo12.º-A
Nanomaterials

A Comissão deve, anualmente, mandatar 
o CCPC para publicar um relatório sobre 
os nanomateriais utilizados nos produtos 
cosméticos.
O relatório terá em conta o seguinte:
- as notificações recebidas durante o ano, 
em conformidade com o artigo 10.º do 
presente regulamento,
- uma avaliação global dos dados 
científicos em matéria de segurança 
recentemente disponíveis ou publicados,
- todos os pareceres dos comités 
científicos relativos aos nanomateriais.
Na sequência de uma avaliação dos 
elementos apresentados pelo CCPC, a 
Comissão pode propor, se necessário, 
medidas destinadas a reforçar a 
segurança dos consumidores.

Or. en

Justificação

Due to their particular characteristics, nanomaterials present the cosmetic industry with a 
significant opportunity for innovation. However, their very newness leads to questions from 
consumers. The highest possible transparency is therefore necessary in order to give 
guarantees on the appropriateness of their evaluation and to ensure that measures have been 
taken in line with the evaluation of scientific knowledge. A public report, taking into account 
the specific notification requirements proposed in article 10, will meet these objectives and 
will allow the SCCP to assess consolidated consumer exposure data relating to the nature of 
the nanomaterials and the types of product. In light of newly available scientific data, this will 
allow the Commission and the SCCP, if necessary, to ensure an appropriate treatment of 
priority questions.
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Alteração 81
Dan Jørgensen

Proposta de regulamento
Artigo 12-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo12.º-A
Substâncias com acentuadas propriedades 

sensibilizantes para a pele
1. No que respeita às substâncias 
classificadas como sendo extremamente 
sensibilizantes pelo CCPC, a Comissão 
deve apresentar, o mais tardar, 2 anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, uma proposta relativa à 
proibição da sua utilização nos produtos 
cosméticos.
A seguir, no máximo seis meses após a 
publicação pelo CCPC de um parecer 
classificando uma substância como 
extremamente sensibilizante, a Comissão 
deve apresentar uma proposta relativa à 
proibição da sua utilização nos produtos 
cosméticos.
2. No que respeita às substâncias 
classificadas como sendo fortemente 
sensibilizantes pelo CCPC, a Comissão 
deve apresentar, o mais tardar, 5 anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, uma proposta relativa à 
proibição da sua utilização nos produtos 
cosméticos.
A seguir, no máximo seis meses após a 
publicação pelo CCPC de um parecer 
classificando uma substância como 
fortemente sensibilizante, a Comissão 
deve apresentar uma proposta relativa à 
proibição da sua utilização nos produtos 
cosméticos.
3. A Comissão pode propor uma restrição 
em vez de uma proibição das substâncias 
referidas nos n.ºs 1 e 2, caso as seguintes 
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condições estejam ambas preenchidas:
i) as substâncias foram avaliadas e 
consideradas seguras pelo CCPC, 
nomeadamente no que respeita à 
exposição;
ii) não existem substâncias alternativas 
adequadas, tal como se encontra 
documentado numa análise de 
alternativas.
A Comissão deve mandatar o CCPC para 
reavaliar essas substâncias assim que 
surjam motivos de preocupação em 
relação à segurança e, o mais tardar, 
cinco anos após a sua inclusão nos 
anexos III a VI.
4. Para os efeitos da aplicação dos n.ºs 1, 
2 e 3 do presente artigo, a Comissão 
deverá adoptar o procedimento referido 
no artigo 26.º.
5. A Comissão deve, no máximo 7 anos 
após a entrada em vigor do presente 
regulamento, avaliar os efeitos das 
medidas previstas no presente artigo e, se 
necessário, apresentar um plano para 
assegurar que o risco das substâncias com 
acentuadas propriedades sensibilizantes 
para os consumidores está 
adequadamente controlado.

Or. en

Justificação

A alergia de contacto e a dermatite causada por tintas capilares constituem um grave 
problema de saúde para os consumidores e a sociedade. As tintas capilares podem causar 
reacções alérgicas, algumas das quais muito graves, resultando em ausências do trabalho 
por doença, hospitalização e, inclusivamente, morte. Além disso, o ambiente de trabalho para 
os cabeleireiros profissionais pode ser seriamente afectado pelo contacto com esses produtos 
químicos, conduzindo à invalidez e à reforma precoce. A prevalência das reacções alérgicas 
é relativamente elevada: consta que se tem observado uma reacção cutânea em 5,3% dos 
consumidores, após a utilização das tintas capilares.
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Alteração 82
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea a-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

a-A) O país de origem, se o produto 
cosmético for fabricado fora da 
Comunidade;

Or. pt

Alteração 83
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea c) – parágrafo 4

Texto da Comissão Alteração

Para os produtos cosméticos cuja 
durabilidade mínima exceda os 30 meses, 
não é obrigatória a indicação da data de 
durabilidade mínima. Para estes produtos, 
a informação será completada pela 
indicação do período após abertura em 
que o produto é seguro. Esta informação 
será indicada pelo símbolo constante do 
ponto 2 do anexo VII, seguido do período 
(em meses e/ou anos);

Suprimido

Or. pt

Alteração 84
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea g) – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

g) Uma lista de ingredientes. Esta 
informação pode ser indicada apenas na 

g) Uma lista de ingredientes, utilizando a 
nomenclatura INCI (International 
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embalagem. A lista deve ser precedida do 
termo «ingredients».

Nomenclature for Cosmetic Ingredients).
Esta informação pode ser indicada apenas 
na embalagem. A lista deve ser precedida 
do termo «ingredients».

Or. pt

Alteração 85
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea g) – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer ingrediente contido sob a forma 
de nanomaterial deve ser claramente 
indicado na lista dos ingredientes. A 
palavra "nano" precede o nome do 
ingrediente.

Or. fr

Justificação

Atendendo a que as nanotecnologias são objecto de disposições específicas no âmbito da 
revisão da legislação sobre os produtos cosméticos, é coerente e necessário que os 
ingredientes nanotecnológicos constem da lista dos ingredientes utilizados no produto 
cosmético em questão. É a transparência e a informação mínimas a que têm direito todos os 
actores do mercado (consumidores, autoridades de vigilância, etc.).

Alteração 86
Åsa Westlund

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea g) – parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Qualquer ingrediente presente sob a 
forma de nanomaterial deve ser 
claramente indicado na lista dos 
ingredientes. O prefixo "nano-" deve 
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preceder o nome do ingrediente.

Or. en

Justificação

A fim de permitir a identificação dos produtos cosméticos que contêm nanomateriais, 
qualquer nanomaterial utilizado nos produtos cosméticos deve ser indicado na lista de 
ingredientes do produto.

Alteração 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea g) - parágrafo 3-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Será feita referência aos nanomateriais 
mediante a utilização do prefixo "nano".

Or. en

Justificação

De acordo com o n.º 28 da resolução do Parlamento Europeu de 28 de Setembro de 2006 
sobre nanociências e nanotecnologias, que recomenda que nas listas dos ingredientes nos 
produtos de consumo seja identificada a adição de material de nanopartículas fabricadas, a 
utilização dos nanomateriais deve ser claramente indicada como parte da lista dos 
ingredientes. Isto é particularmente relevante, dado que os nanomateriais não testados 
presentes num produto cosmético correm o risco de permanecer por muitos anos no produto 
em causa.

Alteração 88
Duarte Freitas

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.º 1 – alínea g) – parágrafo 5

Texto da Comissão Alteração

Os corantes, com excepção dos corantes 
capilares, podem ser mencionados, sem 

Os corantes, com excepção dos corantes 
capilares, podem ser mencionados, sem 
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ordem especial, depois dos outros 
ingredientes cosméticos. No que se refere 
aos produtos cosméticos decorativos 
vendidos em diversos tons, podem ser 
mencionados todos os corantes, com 
excepção dos corantes capilares, utilizados 
nessa gama, na condição de se 
acrescentarem os termos «pode conter» ou 
o símbolo «+/-».

ordem especial, depois dos outros 
ingredientes cosméticos. No que se refere 
aos produtos cosméticos decorativos 
vendidos em diversos tons, podem ser 
mencionados todos os corantes, com 
excepção dos corantes capilares, utilizados 
nessa gama, na condição de se 
acrescentarem os termos «pode conter» ou 
o símbolo «+/-». Deve ser usada a 
nomenclatura CI (Colour Index).

Or. pt

Alteração 89
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 15 – n.° 7

Texto da Comissão Alteração

7. As informações referidas na alínea g) do 
n.º 1 devem ser expressas mediante recurso 
à denominação comum dos ingredientes 
estabelecida no glossário previsto no artigo 
28.º. Na ausência de uma denominação 
comum para um ingrediente, pode usar-se 
um termo constante de uma nomenclatura 
geralmente aceite.

7. As informações referidas na alínea g) do 
n.º 1 devem ser expressas mediante recurso 
à denominação comum dos ingredientes 
estabelecida no glossário previsto no artigo 
28.º, em conformidade com a 
nomenclatura internacional dos 
ingredientes cosméticos (INCI). Na 
ausência de uma denominação comum para 
um ingrediente, pode usar-se um termo 
constante de uma nomenclatura geralmente 
aceite.

Or. fr

Justificação

O artigo 28.º prescreve que a Comissão estabelece e mantém actualizado um glossário das 
denominações comuns dos ingredientes que deve remeter para a nomenclatura internacional 
dos ingredientes cosméticos (INCI).
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Alteração 90
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esses sinais não devem conter 
informações falsas e/ou que de alguma 
forma, incluindo a sua apresentação 
geral, induza ou seja susceptível de 
induzir em erro o consumidor médio, 
mesmo que a informação seja 
factualmente correcta, em relação a um 
ou mais dos elementos a seguir 
enumerados e que, em ambos os casos, 
instigue ou seja susceptível de instigar o 
consumidor médio a tomar uma decisão 
de transacção que de outro modo não 
teria tomado:
a) A existência ou natureza do produto 
cosmético;
b) As características principais do 
produto, tais como a sua disponibilidade, 
as vantagens, os riscos, a execução, a 
composição, os acessórios, a prestação de 
assistência pós-venda e o tratamento 
efectivo das queixas, o modo e a data de 
fabrico ou de prestação, a entrega, o 
carácter adequado, as utilizações, a 
quantidade, as especificações, a origem 
geográfica ou comercial ou os resultados 
que podem ser esperados da sua 
utilização, ou os resultados e as 
características essenciais dos testes ou 
controlos efectuados sobre o produto;

Or. en

Justificação

A presente alteração está em perfeita consonância com a Directiva 2005/29/CE relativa às 
práticas comerciais desleais das empresas face aos consumidores no mercado interno, mais 
especificamente o artigo 6.º e o considerando 14, que estipulam que seria desejável que as 
práticas comerciais enganosas abrangessem as práticas desleais, incluindo a publicidade 
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enganosa, que, induzindo em erro o consumidor, o impedem de efectuar uma escolha 
esclarecida e, deste modo, eficiente.

Alteração 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 16 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Dois anos após … *, a Comissão 
apresenta ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre as alegações 
utilizadas pelos produtos cosméticos e 
sobre as provas fornecidas, nos termos da 
alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º. A 
Comissão dará primazia às alegações 
sobre o carácter natural ou biológico dos 
produtos cosméticos, às marcas de 
qualidade utilizadas e à sua justificação.
* Data de entrada em vigor do presente 
regulamento.

Or. fr

Justificação

O aparecimento recente de uma multidão de denominações de carácter biológico ou natural, 
associadas a marcas de qualidade diferentes consoante os Estados-Membros e, inclusive, no 
interior de um mesmo Estado-Membro, pode induzir em erro o consumidor e obstruir a livre 
circulação dos produtos cosméticos. É, por conseguinte, essencial que a Comissão se debruce 
prioritariamente sobre estas alegações.

Alteração 92
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Artigo 18 – parágrafo 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Estes controlos no mercado devem 
igualmente permitir que os Estados-
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Membros identifiquem os produtos de 
contrafacção e, por conseguinte, não 
conformes com os requisitos referidos no 
artigo 21.º.

Or. fr

Alteração 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22 – n.ºs 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que o artigo 21.º não for 
aplicável e uma autoridade competente 
verificar que um produto cosmético 
colocado no mercado é susceptível de 
apresentar um grave risco para a saúde 
humana, deve tomar todas as medidas 
provisórias apropriadas por forma a 
garantir que o produto cosmético é retirado 
do mercado, recolhido ou que a sua 
disponibilidade é de outro modo limitada.

1. Sempre que o artigo 21.º não for 
aplicável e uma autoridade competente 
verificar que um produto cosmético 
colocado no mercado é susceptível de 
apresentar um grave risco para a saúde 
humana, deve tomar todas as medidas 
provisórias apropriadas por forma a 
garantir que o produto cosmético é retirado 
do mercado, recolhido ou que a sua 
disponibilidade é de outro modo limitada.

Sempre que o artigo 21.º seja aplicável e a 
pessoa responsável estiver em desacordo 
com a interpretação da autoridade 
competente relativamente à conformidade 
ou às medidas de correcção propostas, a 
autoridade competente e a pessoa 
responsável acordam na existência de um 
diferendo, sem prejuízo do disposto no 
artigo 21.º.

2. A autoridade competente deve 
comunicar imediatamente à Comissão e às 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros as medidas tomadas 
assim como eventuais dados que as 
justifiquem.

2. A autoridade competente deve 
comunicar imediatamente à Comissão e às 
autoridades competentes dos demais 
Estados-Membros as medidas tomadas 
assim como eventuais dados que as 
justifiquem no caso do primeiro parágrafo 
do n.° 1, ou comunica os pormenores 
relativos ao diferendo no caso referido no 
segundo parágrafo do n.° 1.

Para efeitos da aplicação do primeiro 
parágrafo, usar-se-á o sistema de troca 

Para efeitos da aplicação do primeiro 
parágrafo, usar-se-á o sistema de troca 
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rápida de informação previsto no n.º 1 do 
artigo 12.º da Directiva 2001/95/CE.

rápida de informação previsto no n.º 1 do 
artigo 12.º da Directiva 2001/95/CE.

Aplicam-se os n.os 2, 3 e 4 do artigo 12.º 
da Directiva 2001/95/CE.

Aplicam-se os n.os 2, 3 e 4 do artigo 12.º 
da Directiva 2001/95/CE.

Or. fr

Justificação

Convém prever a possibilidade de surgirem diferendos entre a pessoa responsável e uma 
autoridade competente relativamente à interpretação do Regulamento. Deve ser previsto um 
procedimento que permita velar por uma aplicação harmonizada do Regulamento em caso de 
litígio.

Alteração 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Artigo 22-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 22.º-A
Recurso

1. A pessoa responsável pela 
disponibilização no mercado do produto 
pode interpor um recurso contra medidas 
propostas ou impostas por uma 
autoridade competente e tomadas em 
conformidade com os artigos 21.º e 22.º.
2. O recurso interposto em conformidade 
com o n.° 1 tem um efeito suspensivo.
3. O recurso, bem como a exposição dos 
seus motivos, são depositados por escrito 
junto da Comissão num prazo de 2 
semanas a contar da notificação pela 
autoridade competente das medidas 
propostas ou impostas, feita à pessoa 
responsável referida.
4. Num prazo de 3 meses, a Comissão 
determina se as medidas referidas no n.° 1 
são ou não justificadas. Para o efeito, 
consultará, na medida do possível, as 
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partes interessadas, os Estados-Membros 
e o CCPC. A Comissão comunicará as 
suas conclusões à autoridade competente 
e à pessoa responsável.
5. Se a Comissão concluir que as medidas 
propostas ou impostas não são 
justificadas, a autoridade competente 
revogará as medidas em questão.

Or. fr

Justificação

Convém prever a possibilidade de surgirem diferendos entre a pessoa responsável e uma 
autoridade competente relativamente à interpretação do Regulamento. Deve ser previsto um 
procedimento do tipo do instaurado no âmbito da legislação REACH que permita velar por 
uma aplicação harmonizada do Regulamento em caso de litígio.

Alteração 95
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que se verificar um risco 
potencial para a saúde humana, decorrente 
da utilização de determinadas substâncias 
nos produtos cosméticos, que deva ser 
tratado a nível comunitário, a Comissão 
pode, após consulta do CCPC, alterar em 
conformidade os anexos II a VI.

1. Sempre que se verificar um risco 
potencial para o ambiente que está 
previsto pelo regulamento REACH, 
decorrente da utilização de substâncias nos 
produtos cosméticos e que deva ser tratado 
a nível comunitário, a Comissão pode, após 
consulta do Comité Científico dos Riscos 
para a Saúde e o Ambiente (SCHER), 
alterar em conformidade os anexos II a VI.

Or. pl

Justificação

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.
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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.

Alteração 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Sempre que se verificar um risco 
potencial para a saúde humana, avaliado 
no âmbito do regulamento REACH, 
decorrente da utilização de determinadas 
substâncias nos produtos cosméticos, que 
deva ser tratado a nível comunitário, a 
Comissão pode, após consulta do Comité 
Científico de Riscos para a Saúde e o 
Ambiente (CCRSA), alterar em 
conformidade os anexos II a VI.

Or. en

Justificação

As substâncias utilizadas nos produtos cosméticos e higiénicos podem apresentar riscos para 
o ambiente. As incidências dos produtos cosméticos e dos seus ingredientes no ambiente são 
avaliadas pela AEPQ e regidas pelo regulamento REACH. Em casos excepcionais, quando os 
riscos ambientais não tenham sido devidamente avaliados de acordo com a legislação UE 
existente, deve figurar nos anexos II a VI do regulamento relativo aos cosméticos um 
mecanismo para a avaliação dos riscos pelo CCRSA e para uma gestão dos riscos adequada 
pela Comissão Europeia.
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Alteração 97
Anne Ferreira

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. A Comissão estabelece o anexo VI-A 
num prazo de 24 meses após a data de 
entrada em vigor do presente 
regulamento, com base nas avaliações de 
riscos efectuadas pelo CCPC.

Or. fr

Justificação

Convém precisar qual é a base, o procedimento e o prazo de estabelecimento do novo anexo 
VI-A relativo às nanotecnologias autorizadas. As modalidades de revisão deste anexo estão 
previstas nos parágrafos pertinentes do artigo 26.º.

Alteração 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 26 – n.º 1-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

1-A. Sempre que a utilização de 
substâncias nos produtos cosméticos 
comporte um risco potencial para o 
ambiente que está previsto pelo 
regulamento REACH e que deverá ser 
objecto de regulamentação a nível 
comunitário, a Comissão pode, após 
consulta do Comité Científico dos Riscos 
para a Saúde e o Ambiente, alterar em 
conformidade os anexos II a VI.

Or. pl
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Justificação

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.

Alteração 99
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Artigo 26.º-A
Avaliação da segurança dos produtos 

cosméticos acabados
Sempre que seja necessário, a fim de velar 
pela utilização segura das substâncias nos 
produtos cosméticos comercializados, a 
Comissão ponderará, após concertação 
com a Agência Europeia dos Produtos 
Químicos (ECHA), a  necessidade de 
adaptar e, se for caso disso, propor as 
alterações necessárias ao Regulamento 
(CE) n.° 1907/2006.

Or. fr

Justificação

Todos os dados relevantes disponíveis devem ser adequadamente tomados em consideração 
na avaliação da segurança dos produtos cosméticos acabados. Uma contribuição importante 
para estes dados é susceptível de provir dos relatórios sobre a segurança química exigidos 
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por força do Regulamento n.° 1907/2006.

Alteração 100
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Artigo 28

Texto da Comissão Alteração

A Comissão compilará e actualizará um 
glossário de denominações comuns de 
ingredientes. O glossário não constitui uma 
lista das substâncias autorizadas para 
utilização nos produtos cosméticos.

A Comissão estabelece e actualiza um 
glossário das denominações comuns dos 
ingredientes em conformidade com a 
nomenclatura internacional dos 
ingredientes cosméticos (INCI) e a base 
de dados do Chemical Abstract Service 
(CAS). O glossário não constitui uma lista 
das substâncias autorizadas para utilização
nos produtos cosméticos.

As denominações comuns de ingredientes 
aplicar-se-ão para efeitos de rotulagem dos 
produtos cosméticos colocados no mercado 
o mais tardar 12 meses após a publicação 
do glossário no Jornal Oficial da União 
Europeia.

As denominações comuns de ingredientes 
aplicar-se-ão para efeitos de rotulagem dos 
produtos cosméticos colocados no mercado 
o mais tardar dois anos após a publicação 
do glossário no Jornal Oficial da União 
Europeia.

Or. fr

Justificação

A utilização das denominações da Nomenclatura Internacional dos Ingredientes Cosméticos 
(INCI) para constituir o glossário das denominações comuns dos ingredientes é coerente com 
a Decisão da Comissão 96/335/CE.

Esta nova adaptação em matéria de rotulagem e embalagem resultante de uma mudança de 
denominação dos ingredientes necessita de mais de 12 meses, parecendo-nos o prazo de 2 
anos bastante mais realista.
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Alteração 101
Dominique Vlasto

Proposta de regulamento
Artigo 31 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que um Estado-Membro ou a 
Comissão considerarem que uma norma 
harmonizada não obedece inteiramente aos 
requisitos estabelecidos nas disposições 
relevantes do presente regulamento, a 
Comissão ou o Estado-Membro em causa 
devem submeter a questão à apreciação do 
Comité criado pelo artigo 5.º da Directiva 
98/34/CE, apresentando as respectivas 
razões. O Comité emitirá um parecer sem 
demora.

1. Sempre que um Estado-Membro ou a 
Comissão considerarem que uma norma 
harmonizada não obedece inteiramente aos 
requisitos estabelecidos nas disposições 
relevantes do presente regulamento ou que 
a tomada em consideração de uma 
inovação permitiria responder melhor aos 
requisitos estabelecidos nas disposições 
relevantes do presente regulamento e 
atingir um nível mais elevado de 
protecção da saúde humana, a Comissão 
ou o Estado-Membro em causa devem 
submeter a questão à apreciação do Comité 
criado pelo artigo 5.º da Directiva 
98/34/CE, apresentando as respectivas 
razões. O Comité emitirá um parecer sem 
demora.

Or. fr

Justificação

O objectivo 3 da exposição de motivos da reformulação dispõe que os produtos cosméticos 
colocados no mercado da UE são seguros, tendo em conta a inovação neste sector. É legítimo 
que um Estado-Membro ou a Comissão possam recorrer ao Comité criado pelo artigo 5.º da 
Directiva 98/34/CE para rever uma norma harmonizada quando considerarem que uma 
inovação permitiria atingir mais eficazmente as disposições correspondentes do presente 
regulamento, particularmente em matéria de protecção da saúde humana.
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Alteração 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.º 2 do artigo 26.º não é aplicável 
aos produtos cosméticos que contenham 
nanomateriais ainda não incluídos nos 
anexos II a VI-A e que tenham sido 
colocados no mercado antes da data 
indicada no n.º 1 do presente artigo. Estes 
produtos podem continuar a ser 
comercializados durante um período de 
dois anos a contar da data indicada no 
n.º 2. Após esta data, são aplicáveis a 
alínea h) do artigo 11.º e o n.º 2 do artigo 
26.º.

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 17 do relator, a fim de colmatar uma lacuna importante.

Os principais nanomateriais utilizados actualmente são, por exemplo, filtros para radiações 
ultravioletas como o dióxido de titânio, o qual já consta do Anexo VI, embora não tenha sido 
nunca submetido a uma avaliação na sua nanoforma. Por si só, a inclusão nos anexos II-VI 
não garante a segurança de tais ingredientes quando sejam utilizados na sua nanoforma e, 
por conseguinte, não deveria resultar na autorização para essa utilização.  Os nanomateriais 
cuja segurança de utilização tenha sido demonstrada devem constar do Anexo VI-A, 
independentemente da sua função.

Alteração 103
Urszula Krupa

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No que diz respeito à avaliação da 
segurança (artigo 7.º) e do ficheiro de 
informações (artigo 8.º) sobre os produtos 
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colocados no mercado até [data a 
acrescentar: vigésimo dia a contar da data 
de publicação do presente regulamento no 
Jornal Oficial da União Europeia], 
podem continuar a ser aplicadas as 
disposições actualmente em vigor até 
[data a acrescentar: 60 meses a contar da 
data de publicação do presente 
regulamento no Jornal Oficial da União 
Europeia].

Or. pl

Justificação

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.

Alteração 104
Małgorzata Handzlik

Proposta de regulamento
Artigo 34 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. No que diz respeito à avaliação da 
segurança (artigo 7.º) e do ficheiro de 
informações (artigo 8.º) sobre os produtos 
colocados no mercado até [data a 
acrescentar: vigésimo dia a contar da data 
de publicação do presente regulamento no 
Jornal Oficial da União Europeia], 
podem continuar a ser aplicadas as 
disposições actualmente em vigor até 
[data a acrescentar: 60 meses a contar da 
data de publicação do presente 
regulamento no Jornal Oficial da União 
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Europeia].

Or. pl

Justificação

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.

Alteração 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte A – ponto 1

Texto da Comissão Alteração

Descrição da composição quantitativa e 
qualitativa do produto, incluindo a 
identidade química das substâncias 
(nomeadamente, denominação química, 
INCI, CAS, EINECS/ELINCS) e função 
pretendida. No caso dos óleos essenciais, 
dos compostos odoríficos e aromáticos, 
essas informações limitar-se-ão à 
designação e ao número de código da 
substância e à identificação do fornecedor.

A composição quantitativa e qualitativa do 
produto, incluindo a identidade química 
das substâncias (nomeadamente, 
denominação química, INCI, CAS, 
EINECS/ELINCS) e função pretendida. No 
caso dos óleos essenciais, dos compostos 
odoríficos e aromáticos, essas informações 
limitar-se-ão à designação e ao número de 
código da substância e à identificação do 
fornecedor.

Or. en

Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.
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Alteração 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 2 – parágrafo 1 e 2

Texto da Comissão Alteração

Descrição das características físicas e 
químicas da substância, das matérias-
primas, bem como do produto cosmético.

As características físicas e químicas da 
substância, das matérias-primas, bem como 
do produto cosmético.

Descrição da estabilidade do produto 
cosmético em condições de armazenagem 
razoavelmente previsíveis.

A estabilidade do produto cosmético em 
condições de armazenagem razoavelmente 
previsíveis.

Or. en

Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.

Alteração 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte A – ponto 3 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Descrição das especificações 
microbiológicas das matérias-primas e do 
produto cosmético. Deve dedicar-se uma 
atenção especial aos cosméticos usados à 
volta dos olhos, nas mucosas em geral, na 
pele ferida, em crianças com menos de três 
anos, nas pessoas idosas e pessoas com 
resposta imunitária comprometida.

As especificações microbiológicas das 
matérias-primas e do produto cosmético.
Deve dedicar-se uma atenção especial aos 
cosméticos usados à volta dos olhos, nas 
mucosas em geral, na pele ferida, em 
crianças com menos de três anos, nas 
pessoas idosas e pessoas com resposta 
imunitária comprometida.

Or. en

Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
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a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.

Alteração 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 4 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Descrição da pureza das substâncias e das 
matérias-primas.

A pureza das substâncias e das matérias-
primas.

Or. en

Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.

Alteração 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 4 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Descrição das características relevantes do 
material de embalagem, em especial a 
pureza e a estabilidade.

As características relevantes do material de 
embalagem, em especial a pureza e a 
estabilidade.

Or. en

Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.
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Alteração 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte A – ponto 5

Texto da Comissão Alteração

Descrição da utilização normal e 
razoavelmente previsível do produto. A 
justificação deve fundamentar-se, em 
especial, à luz de advertências e outras 
explicações na rotulagem do produto.

A utilização normal e razoavelmente 
previsível do produto. A justificação deve 
fundamentar-se, em especial, à luz de 
advertências e outras explicações na 
rotulagem do produto.

Or. en

Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.

Alteração 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte A – ponto 6 – introdução

Texto da Comissão Alteração

Descrição da exposição ao produto 
cosmético tendo em consideração as 
constatações da secção 5 relativamente a:

Dados sobre e avaliação da exposição ao 
produto cosmético tendo em consideração 
as constatações da secção 5 relativamente 
a:

Or. en

Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.
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Alteração 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte A – ponto 7

Texto da Comissão Alteração

Descrição da exposição às substâncias 
presentes no produto cosmético para os
parâmetros toxicológicos relevantes, tendo 
em consideração a informação constante da 
secção 6.

Dados sobre e avaliação da exposição às 
substâncias presentes no produto cosmético 
para os parâmetros toxicológicos 
relevantes, tendo em consideração a 
informação constante da secção 6.

Or. en

Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.

Alteração 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte A – ponto 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 14.º, 
descrição do perfil toxicológico de todos 
os parâmetros toxicológicos relevantes.
Deve dar-se especial ênfase à avaliação da 
toxicidade local (irritação cutânea e 
ocular), sensibilização cutânea e, no caso 
de absorção de UV, toxicidade 
fotoinduzida.

Sem prejuízo do disposto no artigo 14.º, 
uma avaliação do perfil toxicológico de 
todos os parâmetros toxicológicos 
relevantes. Deve dar-se especial ênfase à 
avaliação da toxicidade local (irritação 
cutânea e ocular), sensibilização cutânea e, 
no caso de absorção de UV, toxicidade 
fotoinduzida.

Or. en

Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.
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Alteração 114
Frédérique Ries

Proposta de regulamento
Anexo I – Parte A – ponto 8 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo do disposto no artigo 14.º, 
descrição do perfil toxicológico de todos os 
parâmetros toxicológicos relevantes. Deve 
dar-se especial ênfase à avaliação da 
toxicidade local (irritação cutânea e 
ocular), sensibilização cutânea e, no caso 
de absorção de UV, toxicidade 
fotoinduzida.

Sem prejuízo do disposto no artigo 14.º, 
descrição do perfil toxicológico de todos os 
parâmetros toxicológicos identificados 
como sendo relevantes no documento de 
orientação do CCPC para os testes dos 
ingredientes cosméticos e a sua avaliação 
em termos de segurança, particularmente 
para o produto no qual a substância é 
utilizada. Deve dar-se especial ênfase à 
avaliação da toxicidade local (irritação 
cutânea e ocular), sensibilização cutânea e, 
no caso de absorção de UV, toxicidade 
fotoinduzida.

Or. en

Justificação

Os fabricantes que efectuam uma avaliação da segurança das substâncias que utilizam nos 
produtos cosméticos devem seguir sempre as notas de orientação do CCPC para os testes dos 
ingredientes cosméticos e a sua avaliação de segurança obrigatória.

Alteração 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – ponto 8 – parágrafo 3 – travessão 3

Texto da Comissão Alteração

- interacção entre substâncias. - interacção entre substâncias (efeitos 
cumulativos e sinergéticos).

Or. en
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Justificação

Os produtos cosméticos contêm um amplo leque de substâncias diferentes e as pessoas 
costumam utilizar uma vasta gama de produtos cosméticos diferentes. Para estabelecer o 
perfil toxicológico devem ser particularmente tomados em consideração os possíveis efeitos 
cumulativos ou sinergéticos.

Alteração 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte A – ponto 9

Texto da Comissão Alteração

Descrição dos efeitos indesejáveis e dos 
efeitos indesejáveis graves do produto 
cosmético ou, sempre que tal for relevante, 
de outros produtos cosméticos. Inclui-se a 
apresentação de dados estatísticos.

Dados completos sobre os efeitos 
indesejáveis e dos efeitos indesejáveis 
graves do produto cosmético ou, sempre 
que tal for relevante, de outros produtos 
cosméticos. Inclui-se a apresentação de 
dados estatísticos.

Or. en

Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.

Alteração 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte A – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

Outras informações relevantes, por 
exemplo descrição de estudos existentes 
realizados com voluntários humanos.

Outras informações relevantes, por 
exemplo, os estudos existentes realizados 
com voluntários humanos.

Or. en
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Justificação

O termo "descrição" é novo e impreciso. Não existe nesse contexto na directiva em questão. É 
a informação efectiva, e não uma "descrição" da mesma, que é necessária.

Alteração 118
Françoise Grossetête

Proposta de regulamento
Anexo I – parte A – parágrafo 10

Texto da Comissão Alteração

Outras informações relevantes, por 
exemplo descrição de estudos existentes 
realizados com voluntários humanos.

Outras informações relevantes, por 
exemplo, descrição de estudos existentes 
realizados com voluntários humanos ou a 
ponderação de resultados comprovados e 
justificados de avaliações de riscos que 
foram realizadas noutros domínios 
pertinentes.

Or. fr

Justificação

Deveria ser possível a utilização de dados existentes, provenientes de avaliações de riscos 
realizadas noutros domínios, quando esta fosse relevante para a avaliação da segurança do 
produto cosmético em questão.

Alteração 119
Lambert van Nistelrooij

Proposta de regulamento
Anexo I - Parte A – ponto 10

Texto da Comissão Alteração

Outras informações relevantes, por 
exemplo descrição de estudos existentes 
realizados com voluntários humanos.

Outras informações relevantes, por 
exemplo, a descrição de estudos existentes 
realizados com voluntários humanos ou a 
tomada em conta de resultados provados e 
justificados de avaliações de riscos que 
tenham sido realizados noutros domínios 
pertinentes.
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Or. en

Justificação

A utilização e dados existentes provenientes de avaliações de riscos realizadas noutros 
domínios deveria ser possível, quando fosse pertinente para a avaliação da segurança do 
produto cosmético em causa.

Alteração 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Proposta de regulamento
Anexo I – parte B – ponto 3 – parágrafo 3

Texto da Comissão Alteração

Devem avaliar-se as eventuais interacções 
entre as substâncias presentes no produto 
cosmético. Se essas interacções não forem 
previsíveis, tal facto deve ser devidamente 
justificado.

Devem avaliar-se as eventuais interacções 
entre as substâncias presentes no produto 
cosmético.

Or. en

Justificação

É impossível verificar e justificar devidamente um efeito inexistente.

Alteração 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo III – introdução (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta lista de substâncias não se aplica às 
substâncias sob a forma de 
nanomateriais.

Or. en
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Justificação

A lista em questão foi elaborada para substâncias sob uma forma "normal", e não para as 
nanoformas dessas substâncias. Todos os nanomateriais cuja segurança de utilização tenha 
sido comprovada deveriam constar do Anexo VI-A. Dever-se-ia, por conseguinte, especificar 
claramente que a referida lista de substâncias não se aplica a essas substâncias sob a forma 
de nanomateriais.

Alteração 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
ANEXO IV – introdução (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta lista de substâncias não se aplica às 
substâncias sob a forma de 
nanomateriais.

Or. en

Justificação

A lista em questão foi elaborada para substâncias sob uma forma "normal", e não para as 
nanoformas dessas substâncias. Todos os nanomateriais cuja segurança de utilização tenha 
sido comprovada deveriam constar do Anexo VI-A. Dever-se-ia, por conseguinte, especificar 
claramente que a referida lista de substâncias não se aplica a essas substâncias sob a forma 
de nanomateriais.

Alteração 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo V – introdução (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta lista de substâncias não se aplica às 
substâncias sob a forma de 
nanomateriais.
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Or. en

Justificação

A lista em questão foi elaborada para substâncias sob uma forma "normal", e não para as 
nanoformas dessas substâncias. Todos os nanomateriais cuja segurança de utilização tenha 
sido comprovada deveriam constar do Anexo VI-A. Dever-se-ia, por conseguinte, especificar 
claramente que a referida lista de substâncias não se aplica a essas substâncias sob a forma 
de nanomateriais.

Alteração 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo VI – introdução (novo)

Texto da Comissão Alteração

Esta lista de substâncias não se aplica às 
substâncias sob a forma de 
nanomateriais.

Or. en

Justificação

A lista em questão foi elaborada para substâncias sob uma forma "normal", e não para as 
nanoformas dessas substâncias. Todos os nanomateriais cuja segurança de utilização tenha 
sido comprovada deveriam constar do Anexo VI-A. Dever-se-ia, por conseguinte, especificar 
claramente que a referida lista de substâncias não se aplica a essas substâncias sob a forma 
de nanomateriais.
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Alteração 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Proposta de regulamento
Anexo VI-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo VI-A

Lista dos nanomateriais permitidos

Or. en

Justificação

Modificação da alteração 29 apresentada pelo relator, a fim de colmatar uma importante 
lacuna. Os principais nanomateriais utilizados actualmente são, por exemplo, filtros para 
radiações ultravioletas como o dióxido de titânio, o qual já consta do Anexo VI, embora não 
tenha sido nunca submetido a uma avaliação na sua nanoforma. Por si só, a inclusão nos 
anexos II-VI não garante a segurança de tais ingredientes quando sejam utilizados na sua 
nanoforma e, por conseguinte, não deveria resultar na autorização para essa utilização. Os 
nanomateriais cuja segurança de utilização tenha sido demonstrada devem constar do Anexo 
VI-A, independentemente da sua função.
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