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Amendamentul 30
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 12

Textul propus de Comisie Amendamentul

(12) Produsele cosmetice ar trebui  să fie 
sigure  în condiţii de utilizare normale sau 
potenţial  previzibile. În special, un 
raţionament de tipul riscuri/avantaje nu ar 
trebui să fie utilizat pentru a justifica un 
risc pentru sănătatea oamenilor.

(12) Produsele cosmetice ar trebui  să fie 
sigure  în condiţii de utilizare normale sau 
potenţial  previzibile. În special, un 
raţionament de tipul riscuri/avantaje nu ar 
trebui să fie utilizat pentru a justifica un 
risc inacceptabil care poate avea efecte 
negative pentru sănătatea oamenilor.

Or. en

Justificare

Nu există “risc zero” sau „nici un risc” şi de aceea sintagma „un risc” trebuie clarificată. 
Sintagma „risc inacceptabil” este utilizată în textul REACH (a se vedea, de exemplu, 
considerentul 73 şi articolul 68 alineatul (1)). Pentru a menţine consecvenţa faţă de 
Regulamentul REACH, ar trebui introdusă această modificare.

Amendamentul 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Metodele de testare disponibile în 
prezent nu sunt adecvate pentru evaluarea 
riscurilor asociate nanomaterialelor. Ar 
trebui dezvoltate cât mai rapid metode de 
testare nano-specifice care nu folosesc 
animale.  Pentru protejarea sănătăţii 
umane şi prevenirea testării pe animale, 
ar trebui interzisă folosirea 
nanomaterialelor în produsele cosmetice 
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până când se aprobă utilizarea unui 
număr suficient de metode de testare 
nano-specifice care nu folosesc animale şi 
se efectuează o evaluare corespunzătoare 
a siguranţei pe baza testelor respective.

Or. en

Justificare

În prezent nu există metode adecvate de evaluare a siguranţei nanomaterialelor. Întrucât 
testele pe animale pentru ingredientele cosmetice urmează să fie eliminate până în 2013, 
nanomaterialele ar trebui evaluate încă de la început pe baza unor teste nano-specifice care 
nu utilizează animale. Până când vor fi disponibile teste nano-specifice care nu utilizează 
animale pentru o evaluare corespunzătoare a siguranţei utilizării nanomaterialelor în 
produsele cosmetice, folosirea lor ar trebui interzisă, pentru protejarea sănătăţii umane şi 
prevenirea testării pe animale.

Amendamentul 32
Margrete Auken

Propunere de regulament
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Înainte de introducerea pe piaţă a 
oricărui produs cosmetic care conţine 
nanomateriale şi care nu este încă inclus 
în anexa VIa, nanomaterialul conţinut ar 
trebui evaluat de către CSPC pe baza unei 
evaluări corespunzătoare nano-specifice a 
siguranţei. Pentru a include 
nanomaterialul în anexa VIa, persoana 
responsabilă ar trebui să înainteze 
Comisiei o cerere însoţită de o evaluare a 
riscurilor. Evaluarea riscurilor ar trebui 
să ţină cont de natura specifică a 
nanomaterialului utilizat şi de scopul 
utilizării produsului cosmetic în cauză. 
Produsul cosmetic care conţine 
nanomateriale nu ar trebui introdus pe 
piaţă decât în cazul în care Comisia 
consideră, ţinând seama aşa cum se 
cuvine de avizul CSPC, că utilizarea 
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nanomaterialului în produsul respectiv 
este sigură.

Or. en

Justificare

Modification of amendment 2 by the rapporteur.

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

Amendamentul 33
Dominique Vlasto

Propunere de regulament
Considerentul 27

Textul propus de Comisie Amendamentul

(27) Pentru a garanta siguranţa produsului, 
substanţele interzise ar trebui să fie 
acceptabile doar în stare de urme, dacă 
acestea sunt  inevitabile din punct de 
vedere tehnologic în procesele de fabricaţie 
corecte şi cu condiţia ca produsul să fie 
sigur.

(27) Pentru a garanta siguranţa produsului, 
substanţele interzise ar trebui să fie 
acceptabile doar în stare de urme, dacă 
acestea sunt  inevitabile din punct de 
vedere tehnologic în procesele de fabricaţie 
corecte şi cu condiţia ca produsul să fie 
sigur. Orice inovaţie tehnologică care ar 
permite evitarea substanţelor interzise, 
chiar şi sub formă de urme, ar trebui 
privilegiată şi aplicată pentru a asigura 
un înalt nivel de protecţie a sănătăţii 
umane.

Or. fr

Justificare

Al treilea obiectiv al reformării este acela de a asigura că produsele cosmetice introduse pe 
piaţă în UE sunt sigure, ţinând cont de inovarea din acest sector. Prin urmare, dacă 
substanţele interzise ar putea fi evitate din punct de vedere tehnologic, statele membre vor 
acţiona pentru punerea în aplicare a oricărei inovaţii tehnologice capabile să asigure un 
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nivel mai ridicat al sănătăţii umane.

Amendamentul 34
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

(31) Siguranţa produselor cosmetice finite 
poate fi deja asigurată pe baza 
cunoştinţelor disponibile cu privire la 
siguranţa ingredientelor pe care acestea le 
conţin. Prin urmare, ar trebui  să fie 
prevăzute  dispoziţii privind interzicerea 
testării pe animale a produselor cosmetice 
finite. Punerea  în aplicare, în special de 
către întreprinderile mici şi mijlocii, a 
metodelor care nu presupun folosirea 
animalelor pentru evaluarea siguranţei 
produselor cosmetice finite ar putea fi 
facilitată prin orientări ale Comisiei  .

(31) Siguranţa produselor cosmetice finite 
poate fi deja asigurată pe baza 
cunoştinţelor disponibile cu privire la 
siguranţa ingredientelor pe care acestea le 
conţin. Prin urmare, ar trebui  să fie 
prevăzute  dispoziţii privind interzicerea 
testării pe animale a produselor cosmetice 
finite. Punerea  în aplicare, în special de 
către întreprinderile mici şi mijlocii, atât a 
metodelor de testare, cât şi a procedurilor 
de evaluare pentru datele relevante 
disponibile, inclusiv a abordărilor care 
folosesc analogia şi forţa probantă a 
datelor, care nu presupun folosirea 
animalelor pentru evaluarea siguranţei 
produselor cosmetice finite ar putea fi 
facilitată prin orientări ale Comisiei.

Or. en

Justificare

Este important să se admită faptul că toate datele relevante, care provin din studii existente 
pe animale, in vitro, in silico sau care respectă sau nu bunele practici de laborator, din datele 
existente privind efectele pentru om sau din alte surse, ar trebui luate în considerare în mod 
corespunzător atunci când se realizează evaluarea siguranţei produselor cosmetice finite.
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Amendamentul 35
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Considerentul 53a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(53a) Atunci când realizează evaluarea 
siguranţei şi când elaborează fişa cu 
informaţii despre produs, persoana 
responsabilă va folosi probabil, printre 
altele, informaţiile disponibile cu privire 
la substanţe care rezultă din 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Atunci 
când acest lucru este necesar pentru 
asigurarea utilizării în siguranţă a 
substanţelor în produsele cosmetice, 
Comisia ar trebui să ia în calcul 
necesitatea modificării în consecinţă a 
Regulamentului (CE) nr. 1907/2006.

Or. en

Justificare

Toate datele relevante disponibile ar trebui avute în vedere în mod corespunzător atunci când 
are loc evaluarea siguranţei produselor cosmetice finite. Este probabil ca o contribuţie 
importantă pentru astfel de date să o aibă Rapoartele de siguranţă din punct de vedere 
chimic, întocmite aşa cum solicită Regulamentul 1907/2006.  Este necesară o dispoziţie care 
să prevadă o procedură pentru a permite ca Regulamentul 1907/2006 să fie modificat, dacă 
este cazul, astfel încât să fie disponibile informaţii adecvate cu privire la substanţele care 
urmează a fi folosite, atunci când se elaborează evaluarea siguranţei şi fişa cu informaţii 
despre product.  Acest lucru este în conformitate cu REACH.

Amendamentul 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera aa(nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) „ingredient cosmetic” înseamnă 
orice substanţă sintetică sau naturală sau 
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amestec adăugată în mod intenţionat într-
un produs cosmetic.

Or. en

Amendamentul 37
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie Amendamentul

(b) „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care proiectează sau 
produce un produs cosmetic sau care 
dispune proiectarea sau fabricarea unui 
astfel de produs, sub numele său sau sub 
marca sa;

(b) „producător” înseamnă orice persoană 
fizică sau juridică care concepe sau 
produce un produs cosmetic sau care 
dispune conceperea sau fabricarea unui 
astfel de produs, sub numele său sau sub 
marca sa;

Or. fr

Justificare

Definiţia largă a „producătorului” trebuie să fie completă şi să cuprindă toate etapele 
fabricării produsului cosmetic.

Amendamentul 38
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ba (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ba) „subcontractant” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care concepe, 
fabrică sau condiţionează produse în 
contul altei persoane fizice sau juridice, 
numite beneficiar. Subcontractantul şi 
beneficiarul sunt legaţi printr-un caiet de
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sarcini sau un contract.

Or. fr

Amendamentul 39
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ea (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ea) „distribuitor” înseamnă orice 
persoană fizică sau juridică care cumpără 
şi revinde un produs fără a-l modifica şi 
care nu ar nici un drept de proprietate 
asupra mărcii.

Or. fr

Amendamentul 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera g

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) „urme” înseamnă prezenţa 
neintenţionată a unei substanţe provenind 
din impurităţi ale ingredientelor naturale 
sau sintetice, din procesul de fabricare, 
depozitare, migrare din echipamentele de 
transport sau ambalare;

(g) „urme” înseamnă prezenţa 
neintenţionată şi inevitabilă din punct de 
vedere tehnic a unei substanţe provenind 
din impurităţi ale ingredientelor naturale 
sau sintetice, din procesul de fabricare, 
depozitare, migrare din echipamentele de 
transport sau ambalare;

Or. en
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Amendamentul 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia)„nanomaterial” înseamnă un material 
produs în mod intenţionat cu una sau mai 
multe dimensiuni externe, sau cu o 
structură internă, de ordinul a 100 nm 
sau mai puţin, care ar putea avea 
caracteristici noi în raport cu acelaşi 
material fără caracteristici nanometrice.

Or. en

Justificare

Nanomaterialele sunt utilizate în produsele cosmetice datorită caracteristicilor noi pe care le 
au în raport cu acelaşi material la scară normală. Dimensiunile reduse ale nanomaterialelor 
riscă să cauzeze efecte adverse care trebuie evaluate în mod corespunzător. Pentru a le 
include în sfera evaluării siguranţei, este nevoie de o definiţie.

Această definiţie se bazează pe definiţia CSPC (Comitetul ştiinţific pentru produse destinate 
consumatorilor) din avizul acestuia privind siguranţa nanomaterialelor în produsele 
cosmetice, publicat în decembrie 2007, limitând domeniul nanomaterialelor în contextul 
prezentului regulament la materiale produse în mod intenţionat.

Amendamentul 42
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera k

Textul propus de Comisie Amendamentul

(k) „efect nedorit” înseamnă o reacţie 
dăunătoare pentru sănătatea oamenilor 
imputabilă utilizării normale sau potenţial 
previzibile a unui produs cosmetic;

(k) „efect nedorit” înseamnă o reacţie 
adversă pentru sănătatea oamenilor 
imputabilă utilizării normale sau potenţial 
previzibile a unui produs cosmetic specific;

Or. en
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Justificare

Se doreşte o exactitate mai mare şi evitarea folosirii cuvântului „dăunător”.  Cuvântul 
„dăunător” are un înţeles specific în alte acte legislative ale UE (de exemplu REACH şi 
legislaţia privind clasificarea/etichetarea).

Amendamentul 43
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ka) „nano-obiect” înseamnă orice obiect, 
structură sau dispozitiv solid fabricat sau 
utilizat în mod voit, având una sau două 
dimensiuni la o scară cuprinsă între 100 
şi 500 nm;

Or. fr

Justificare

 Definiţia propusă de raportor trebuie completată cu o definiţie complementară pentru a lua 
în calcul alte produse care conţin nanotehnologii care trebuie luate în considerare şi incluse 
în domeniul nanotehnologiilor. Aceste produse au una sau două dimensiuni superioare scării 
menţionate la amendamentul 10; se aplică în cazul nanotuburilor, nanofibrelor, 
nanopeliculelor etc.

Amendamentul 44
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect nedorit grav” înseamnă un efect 
nedorit care produce o incapacitate 
funcţională temporară sau permanentă, 
un handicap, o spitalizare, anomalii
congenitale, un risc vital imediat sau un 
deces;

(l) „reacţie adversă gravă” înseamnă o 
reacţie adversă care poate cauza moartea, 
pune în pericol viaţa pacientului, necesită 
spitalizarea bolnavului sau prelungirea 
spitalizării în curs, duce la o invaliditate 
sau incapacitate durabilă sau importantă 
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sau constă într-o anomalie/malformaţie 
congenitală.

Or. fr

Justificare

Pentru mai multă coerenţă şi pentru a putea descoperi cât mai curând posibil situaţiile grave 
şi rare ar trebui adaptată definiţia „reacţiei adverse grave” la definiţiile în vigoare în 
momentul de faţă propuse de Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) şi de Conferinţa 
internaţională privind armonizarea (CIA).

Amendamentul 45
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera l

Textul propus de Comisie Amendamentul

(l) „efect nedorit grav” înseamnă un efect 
nedorit care produce o incapacitate 
funcţională temporară sau permanentă, 
un handicap, o spitalizare, anomalii 
congenitale, un risc vital imediat sau un
deces;

(l) „efect nedorit grav” înseamnă un efect 
nedorit care produce o incapacitate, un 
handicap, necesită asistenţă spitalicească 
sau spitalizare prelungită, produce 
anomalii congenitale sau defecte din 
naştere, o situaţie care pune viaţa în 
pericol sau deces;

Or. en

Justificare

Pentru a asigura coerenţa se au în vedere şi definiţiile sintagmei „efect nedorit grav” 
stabilite de Conferinţa internaţională pentru armonizare şi de OMS (Organizaţia Mondială a 
Sănătăţii).
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Amendamentul 46
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 1 – litera na (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(na) „produs cosmetic contrafăcut” 
înseamnă orice produs cosmetic, inclusiv 
ambalajul şi eticheta acestuia, care poartă 
o marcă, un nume comercial sau orice 
altă formă de identificare de marcă, un 
imprimeu sau o emblemă sau orice 
asemănare de acest tip aparţinând unui 
producător de produse cosmetice diferit de 
persoana care a fabricat într-adevăr 
produsul, persoană care pretinde în mod 
fals că este autorul acestuia sau prezintă 
produsul astfel încât să fie confundat cu 
produsul altui fabricant de produse 
cosmetice.

Or. fr

Justificare

Sectorul european al produselor cosmetice figurează în topul activităţilor industriale victime 
ale contrafacerilor, cu riscuri din ce în ce mai pregnante pentru sănătatea umană. Această 
realitate merită o reacţie concretă în prezentul regulament prin intermediul unui tratament 
adecvat în ceea ce priveşte definirea activităţii infracţionale, controlul pieţei, informarea în 
caz de neconformitate şi sancţiunile aplicate.

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

Propunere de regulament
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Ţinând cont de diferitele definiţii ale 
nano-materialelor publicate de diferite 
organisme şi ţinând cont de progresul 
continuu tehnico-ştiinţific în domeniul 
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nanotehnologiilor, Comisia trebuie:
(a) să propună, în termen de cel târziu 18 
luni de la adoptarea prezentului 
regulament, o definiţie care să fie 
acceptată la nivelul Comunităţii 
Europene şi, dacă este posibil, la scară 
internaţională, de către forumurile 
internaţionale competente. În cazul 
adoptării unui astfel de acord, se 
adaptează alineatul (1) litera(a);
(b) să ajusteze şi să adapteze definiţia 
alineatului (1) litera (a) pentru a asigura 
convergenţa cu progresele tehnico-
ştiinţifice, precum şi cu definiţiile 
convenite ulterior la nivel internaţional.
Măsurile menţionate la literele (a) şi (b) 
destinate să modifice elemente neesenţiale 
ale prezentului regulament, inclusiv prin 
completarea acestuia, sunt adoptate în 
conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 27 alineatul (3).

Or. fr

Justificare

Este important să se ajungă la un acord privind o definiţie internaţională a nanomaterialelor 
în acest domeniu tehnologic major în plină dezvoltare şi este la fel de important ca definiţia 
respectivă să fie inclusă în prezentul regulament. Experienţa a arătat totuşi că obţinerea unui 
acord internaţional poate să dureze mult timp, motiv pentru care va fi probabil necesar să se 
acţioneze în două etape: mai întâi un acord la nivel UE, pe urmă la nivel internaţional.

Amendamentul 48
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 3 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Aspectul, forma, culoarea, mirosul, 
ambalajul, eticheta, volumul, 
dimensiunea sau orice combinaţie a 
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acestor caracteristici ale produselor 
cosmetice nu sunt de natură să determine 
consumatorii, în special copiii, să le 
confundă cu produsele alimentare.

Or. pt

Justificare

Trebuie luate măsuri pentru a evita confuzia din ce în ce mai mare dintre produsele cosmetice 
şi produsele alimentare.

Amendamentul 49
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 4 – alineatul 5a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(5a) Persoana responsabilă 
(producătorul, importatorul sau altă 
persoană) are obligaţia de a răspunde 
tuturor autorităţilor competente care i se 
adresează şi de a oferi acestora toate 
informaţiile cerute într-un limbaj 
accesibil pentru autorităţile respective.

Or. pt

Amendamentul 50
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 4a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 4a
Obligaţiile distribuitorilor, ale 

importatorilor şi ale detailiştilor
Distribuitorii, importatorii sau detailiştii 
nu trebuie să comercializeze un produs în 
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cazul în care consideră că au motive să 
creadă că produsul respectiv este 
contrafăcut şi că, prin urmare, nu este 
conform cu cerinţele prezentului 
regulament.
În cazul în care distribuitorii, importatorii 
sau detailiştii comercializează sau au 
comercializat deja un produs despre care 
află ulterior că este contrafăcut şi deci 
neconform cu prezentul regulament, 
trebuie să îl retragă imediat de pe piaţă şi 
să solicite returnarea produselor deja 
vândute. În plus, în cazul în care un 
produs contrafăcut a fost comercializat, 
distribuitorul trebuie să informeze 
autorităţile competente din statul membru 
în care a fost comercializat produsul.

Or. fr

Justificare

Combaterea contrafacerilor este un imperativ pentru sănătatea publică şi pentru 
competitivitate.

Amendamentul 51
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 5 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Se presupune respectarea bunelor 
practici de fabricaţie în cazul în care 
fabricaţia este în conformitate cu 
standardele armonizate relevante, ale căror 
trimiteri au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene.

(2) Se presupune respectarea bunelor 
practici de fabricaţie în cazul în care 
fabricaţia este în conformitate cu 
standardele armonizate relevante, ale căror 
trimiteri au fost publicate în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene sau cu alte 
norme recunoscute pe plan internaţional.

Or. fr
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Justificare

Obiectivul este acela de a nu împiedica funcţionarea comerţului internaţional.

Amendamentul 52
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana responsabilă se asigură că 
raportul privind siguranţa produsului 
cosmetic este actualizat, ţinând cont de 
informaţiile relevante suplimentare apărute 
ulterior introducerii pe piaţă a produsului.

Persoana responsabilă se asigură că:

(a) în cadrul evaluării siguranţei se ţine 
seama de scopul utilizării produsului 
cosmetic şi de expunerea sistemică 
preconizată la ingredientele individuale în 
cadrul unei formule finale;
(b) pentru evaluarea siguranţei se 
foloseşte o abordare care recurge la forţa 
probantă a datelor, pentru a examina 
toate datele relevante din diferite surse, 
inclusiv datele care provin din studii in 
vitro sau in silico, din studiile existente in 
vivo sau pe subiecţi umani, care respectă 
sau nu bunele practici de laborator;
(c) raportul privind siguranţa produsului 
cosmetic este actualizat, ţinând cont de 
informaţiile relevante suplimentare apărute 
ulterior introducerii pe piaţă a produsului.

Or. en

Justificare

Este important să se admită faptul că toate datele relevante, care provin din studii existente 
pe animale, in vitro, in silico sau care respectă sau nu bunele practici de laborator, din datele 
existente privind efectele pentru om sau din alte surse, ar trebui luate în considerare în mod 
corespunzător atunci când se realizează evaluarea siguranţei produselor cosmetice finite.
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Amendamentul 53
Erna Hennicot-Schoepges

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 1 – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Persoana responsabilă se asigură că 
raportul privind siguranţa produsului 
cosmetic este actualizat, ţinând cont de
informaţiile relevante suplimentare apărute 
ulterior introducerii pe piaţă a produsului.

Persoana responsabilă se asigură că:

(a) utilizarea probabilă a produsului 
cosmetic şi expunerea sistemică prevăzută 
la diferitele ingrediente care se regăsesc 
în formula finală se iau în considerare în 
cadrul evaluării privind siguranţa;
b) în cadrul evaluării privind siguranţa, se 
efectuează o analiză adecvată bazată pe 
forţa probatorie a datelor pentru a trece în 
revistă datele relevante provenite de la 
mai multe surse, inclusiv datele rezultate 
în urma studiilor existente in vitro, in 
silico, in vivo BPL şi pe oameni;
c) raportul privind siguranţa produsului 
cosmetic este actualizat, ţinând cont de 
informaţiile relevante suplimentare apărute 
ulterior introducerii pe piaţă a produsului.

Or. fr

Justificare

Este important să se recunoască necesitatea de a lua în considerare în mod corespunzător, la 
evaluarea siguranţei produselor cosmetice finite, toate datele relevante disponibile, fie că 
acestea sunt obţinute în urma studiilor existente in vitro, in silico, BPL (bune practici de 
laborator) efectuate pe animale, sunt date existente despre oameni sau provin din alte surse 
(a se vedea, de asemenea, amendamentul 6 al raportorului).
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Amendamentul 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Evaluarea siguranţei produsului 
cosmetic, astfel cum este stabilită în partea 
B a anexei I, este efectuată de către o 
persoană titulară a unei diplome, a unui 
certificat sau a unei alte dovezi a unor 
calificări oficiale, acordată în urma 
absolvirii unui ciclu de formare 
universitară sau a unui ciclu de formare 
recunoscut de către un stat membru ca fiind 
echivalent, care se întinde pe o perioadă de 
cel puţin trei ani de învăţământ teoretic şi 
practic în domeniul farmaciei, toxicologiei, 
medicinei sau al unei discipline similare.

(2) Evaluarea siguranţei produsului 
cosmetic, astfel cum este stabilită în partea 
B a anexei I, este efectuată de către o 
persoană titulară a unei diplome, a unui 
certificat sau a unei alte dovezi a unor 
calificări oficiale, acordată în urma 
absolvirii unui ciclu de formare 
universitară sau a unui ciclu de formare 
recunoscut de către un stat membru ca fiind 
echivalent, care se întinde pe o perioadă de 
cel puţin trei ani de învăţământ teoretic şi 
practic în domeniul farmaciei, toxicologiei, 
medicinei, chimiei sau al unei discipline 
similare.

Or. en

Amendamentul 55
Bart Staes

Propunere de regulament
Articolul 7 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Evaluarea siguranţei produsului 
cosmetic, astfel cum este stabilită în partea 
B a anexei I, este efectuată de către o 
persoană titulară a unei diplome, a unui 
certificat sau a unei alte dovezi a unor 
calificări oficiale, acordată în urma 
absolvirii unui ciclu de formare 
universitară sau a unui ciclu de formare 
recunoscut de către un stat membru ca fiind 
echivalent, care se întinde pe o perioadă 
de cel puţin trei ani de învăţământ teoretic 
şi practic în domeniul farmaciei, 
toxicologiei, medicinei sau al unei 

(2) Evaluarea siguranţei produsului 
cosmetic, astfel cum este stabilită în partea 
B a anexei I, este efectuată de către o 
persoană titulară a unei diplome, a unui 
certificat sau a unei alte dovezi a unor 
calificări oficiale, acordată în urma 
absolvirii unui ciclu de formare 
universitară sau a unui ciclu de formare 
recunoscut de către un stat membru ca fiind 
echivalent, în domeniul farmaciei, 
toxicologiei, medicinei sau al unei 
discipline similare.
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discipline similare.

Or. en

Justificare

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

Amendamentul 56
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana responsabilă  păstrează un 
dosar de informare cu privire la produsul 
cosmetic pentru care este responsabilă.

(1) Persoana responsabilă  păstrează un 
dosar de informare cu privire la produsul 
cosmetic introdus pe piaţă pentru care este 
responsabilă.

Or. pl

Justificare

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 
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odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.

Amendamentul 57
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana responsabilă  păstrează un 
dosar de informare cu privire la produsul 
cosmetic pentru care este responsabilă.

(1) Persoana responsabilă  păstrează un 
dosar de informare cu privire la produsul 
cosmetic introdus pe piaţă pentru care este 
responsabilă.

Or. pl

Justificare

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.

Amendamentul 58
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Persoana responsabilă  păstrează un 
dosar de informare cu privire la produsul 
cosmetic pentru care este responsabilă.

(1) Persoana responsabilă  păstrează un 
dosar de informare cu privire la produsul 
cosmetic pentru care este responsabilă. În 
caz de subcontractare a activităţilor de 
dezvoltare şi/sau de producţie, 
responsabilităţile aferente păstrării 
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dosarului cu informaţii pot fi împărţite 
între persoana responsabilă cu 
introducerea pe piaţă şi subcontractanţii 
acesteia, prin contract scris.

Or. fr

Justificare

Este important să se ţină cont în prezentul regulament de faptul că, în cazurile frecvente în 
care persoanele responsabile cu introducerea pe piaţă au recurs la subcontractare pentru 
dezvoltarea şi/sau fabricarea produselor lor cosmetice, dosarul cu informaţii este împărţit 
între beneficiar şi subcontractant, din diferite motive (actualizarea informaţiilor, 
confidenţialitate, etichetarea adresei).

Amendamentul 59
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 8 – alineatul 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(3a) Persoana responsabilă ţine la 
dispoziţie dosarul cu informaţii despre 
produs pe o perioadă de cel puţin zece ani 
de la ultima livrare a respectivului produs 
cosmetic.

Or. fr

Justificare

Ar trebui fixată o durată a perioadei de păstrare a dosarului cu informaţii despre produs 
după ce produsul nu se mai află pe piaţă. Zece ani este în acord cu perioada de păstrare 
impusă pentru informare în alte reglementări.
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Amendamentul 60
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 9 – alineatul 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) În lipsa unei legislaţii comunitare în 
vigoare, se presupune respectarea 
dispoziţiilor alineatului (1) dacă metoda 
utilizată este în conformitate cu standardele 
armonizate relevante, ale căror trimiteri au 
fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

(2) În lipsa unei legislaţii comunitare în 
vigoare, se presupune respectarea 
dispoziţiilor alineatului (1) dacă metoda 
utilizată este în conformitate cu standardele 
armonizate relevante, ale căror trimiteri au 
fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene sau cu alte norme recunoscute 
pe plan internaţional.

Or. fr

Justificare

Obiectivul este acela de a nu împiedica funcţionarea comerţului internaţional.

Amendamentul 61
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) etichetarea originală a produsului 
cosmetic;

Or. pt
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Amendamentul 62
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ca (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ca) autoritatea competentă şi limba sau 
limbile în care va fi publicat dosarul cu 
informaţii despre produs;

Or. pt

Amendamentul 63
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera da (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(da) persoana de contact şi adresa 
distribuitorului local în statele membre în 
care produsul a fost introdus pe piaţă;

Or. pt

Amendamentul 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera e

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prezenţa unor substanţe sub formă de 
particule micronizate, altele decât 
substanţele enumerate în anexele III – VI 
la prezentul regulament;

(e) prezenţa unor substanţe sub formă de 
particule micronizate sau nanomateriale;

Or. en
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Justificare

Modificare a amendamentului 16 efectuată de raportor. Particulele micronizate sunt diferite 
de nanomateriale. Notificarea ar trebui să includă atât particulele micronizate, cât şi 
nanomaterialele. Nu ar trebui  prevăzute excepţii pentru substanţele enumerate în anexele III-
VI.

Amendamentul 65
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 10 – alineatul 1 – litera ga (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ga) un exemplar al etichetei pentru 
fiecare stat membru în care produsul 
cosmetic a fost introdus pe piaţă;

Or. pt

Amendamentul 66
Margrete Auken

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) substanţele produse sub formă de 
nanomateriale, altele decât cele 
enumerate în anexa VIa şi substanţele 
produse sub formă de nanomateriale care 
nu sunt utilizate în conformitate cu 
condiţiile stabilite în anexa respectivă;

Or. en

Justificare

Modificare a amendamentului 17 efectuată de raportor pentru a evita o lacună importantă.

Nanomateriale importante folosite în prezent sunt, de exemplu, filtrele UV, cum ar fi dioxidul 
de titaniu. Dioxidul de titaniu apare deja în anexa VI, chiar dacă forma sa nanometrică nu a 
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fost supusă până acum vreunei evaluări nano-specifice. Astfel, includerea în anexele III-VI nu 
asigură siguranţa ingredientelor de acest tip atunci când acestea sunt utilizate în formă 
nanometrică şi, prin urmare, nu ar trebui să aibă ca efect autorizarea unei astfel de utilizări.  
Toate nanomaterialele, indiferent de funcţia lor, care se dovedesc a fi sigure pentru utilizare, 
ar trebui enumerate în anexa VIa.

Amendamentul 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Articolul  11 – alineatul 1 – litera ia (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ia) nanomaterialele, până când 
evaluările privind siguranţa, referitoare la 
efectele nanomaterialelor asupra sănătăţii 
umane, bazate pe informaţii care provin 
din teste ştiinţifice nano-specifice privind 
siguranţa, care sunt fiabile şi care nu 
implică folosirea animalelor vertebrate 
demonstrează că utilizarea 
nanomaterialelor nu implică riscuri 
pentru siguranţă.

Or. en

Justificare

În prezent nu există metode adecvate de evaluare a siguranţei nanomaterialelor. În 
concordanţă cu eliminarea testării pe animale a ingredientelor cosmetice, nanomaterialele ar 
trebui evaluate pe baza unor teste nano-specifice care nu utilizează animale. Până când vor fi 
disponibile teste nano-specifice care nu utilizează animale pentru o evaluare corespunzătoare 
a siguranţei utilizării nanomaterialelor în produsele cosmetice, folosirea lor ar trebui 
interzisă, pentru protejarea sănătăţii umane şi prevenirea testării pe animale.
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Amendamentul 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) Atunci când, în conformitate cu 
alineatul precedent, o notificare priveşte 
un produs care conţine una sau mai multe 
substanţe sub formă de nanomateriale, 
aşa cu sunt definite la alineatul (1) litera 
(e) şi care nu sunt incluse în anexele III-
VI la prezentul regulament, persoana
responsabilă trebuie să înainteze 
notificarea cu cel puţin trei luni înainte de 
introducerea produsului pe piaţă.

Or. en

Justificare

Avându-se în vedere şi amendamentul propus la articolul 12a şi pentru a asigura siguranţa 
pentru consumator, se propune notificarea din timp cu privire la produsele cosmetice care 
conţin nanomateriale care nu sunt incluse în anexele III-VI. În conformitate cu măsurile 
menţionate la articolele 24 şi 25 privind cooperarea administrativă, notificare anticipată va 
permite autorităţilor competente să consulte raportul privind siguranţa referitor la produsul 
în cauză înainte ca acesta să fie introdus pe piaţă. Acest lucru va permite realizarea unei 
evaluări şi, dacă este cazul, punerea în aplicare a oricăror măsuri necesare (de exemplu cele 
prin care se solicită avizul CSPC).

Amendamentul 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Articolul 11 – alineatul 2 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Sub rezerva unei decizii a Comisiei de 
a extinde domeniul de aplicare a anexei 
IV la produse de colorare a părului, 
aceste produse nu conţin coloranţi destinaţi 
colorării părului, alţii decât cei enumeraţi 
în anexa IV, şi coloranţi destinaţi colorării 

(2) Până cel târziu la 31 decembrie 2009, 
aceste produse nu conţin coloranţi destinaţi 
colorării părului, alţii decât cei enumeraţi 
în anexa IV, şi coloranţi destinaţi colorării 
părului care nu sunt utilizaţi în 
conformitate cu condiţiile stabilite în anexa 
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părului care nu sunt utilizaţi în 
conformitate cu condiţiile stabilite în anexa 
menţionată.

menţionată.

Or. en

Justificare

Lipsa în prezent a testărilor adecvate privind siguranţa pentru produsele de colorare a 
părului, dintre care multe sunt suspecte de a fi cancerigene sau mutagene este inacceptabilă. 
Comitetul Ştiinţific a semnalat în mod repetat lipsa datelor adecvate pentru evaluarea 
siguranţei produselor de colorare a părului.  În repetate rânduri, sectorul în cauză a 
beneficiat de prelungiri ale termenului pentru a oferi informaţii. Directiva 2007/67/CE a 
prelungit termenul cu încă doi ani, până la sfârşitul anului 2009. Acest termen ar trebui să 
constituie ultima şansă pentru sector de a oferi informaţiile corespunzătoare. Pentru a evita o 
nouă  prelungire din partea Comisiei, prin intermediul procedurii de comitologie, termenul ar 
trebui adoptat prin procedura de codecizie.

Amendamentul 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă şi liniuţa 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, astfel de substanţe pot fi 
utilizate în compoziţia produselor 
cosmetice în cazul în care, în urma 
clasificării acestora drept cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere de 
categoriile 1 sau 2 în temeiul Directivei 
67/548/CEE, toate condiţiile următoare 
sunt îndeplinite:

Cu toate acestea, astfel de substanţe pot fi 
utilizate în mod excepţional în compoziţia 
produselor cosmetice specifice în cazul în 
care, în urma clasificării acestora drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere de categoriile 1 sau 2 în 
temeiul Directivei 67/548/CEE, după 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, toate condiţiile următoare sunt 
îndeplinite:

- au fost evaluate şi declarate sigure de 
către CSPC pentru a fi utilizate în 
compoziţia produselor cosmetice, în 
special având în vedere expunerea;

- au fost evaluate şi declarate sigure de 
către CSPC pentru a fi utilizate în 
compoziţia produselor cosmetice specifice, 
în special având în vedere expunerea 
globală din alte surse importante şi 
acordând atenţie specială grupurilor de 
populaţie vulnerabile;

Or. en
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Justificare

Nu au existat probleme în ceea ce priveşte interdicţia actuală privind substanţele CMR care 
sunt deja clasificate ca atare. Derogarea viitoare a fost propusă de către Comisie doar 
pentru a anticipa clasificările viitoare ale anumitor substanţe. Astfel, derogările ar trebui să 
se aplice doar substanţelor care vor fi clasificate ca CMR în viitor. Derogările ar trebui, de 
asemenea, să aibă în vedere numai utilizări specifice, şi nu produsele cosmetice în general.

Amendamentul 71
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuţele 1 - 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- au fost evaluate şi declarate sigure de 
către CSPC pentru a fi utilizate în 
compoziţia produselor cosmetice, în 
special având în vedere expunerea;

(i) - au fost evaluate şi declarate sigure de 
către CSPC pentru a fi utilizate în 
compoziţia produselor cosmetice, în 
special având în vedere expunerea globală
din alte surse şi acordând atenţie specială 
grupurilor şi specialiştilor vulnerabili;
(ii) sunt folosite de mult timp ca 
ingrediente în produsele cosmetice fără a 
exista preocupări privind siguranţa, în 
legătură cu caracteristicile lor 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere;
(iii) se consideră că există un prag în ceea 
ce priveşte efectul, iar marja de siguranţă 
pentru aceste substanţe este de cel puţin 
1000, după cum se demonstrează în 
evaluarea siguranţei menţionată la 
articolul 7;

- respectă cerinţele privind siguranţa 
produselor alimentare, astfel cum au fost 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor şi a cerinţelor 
generale ale legislaţiei alimentare, de 
instituire a Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară şi de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranţei 
produselor alimentare;

(iv) respectă cerinţele privind siguranţa 
produselor alimentare, astfel cum au fost 
definite în Regulamentul (CE) nr. 
178/2002 al Parlamentului European şi al 
Consiliului din 28 ianuarie 2002 de 
stabilire a principiilor şi a cerinţelor 
generale ale legislaţiei alimentare, de 
instituire a Autorităţii Europene pentru 
Siguranţa Alimentară şi de stabilire a 
procedurilor în domeniul siguranţei 
produselor alimentare;
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- nu sunt disponibile substanţe alternative 
adecvate, astfel cum se demonstrează într-o 
analiză a alternativelor.

(v) nu sunt disponibile substanţe alternative 
adecvate, astfel cum se demonstrează într-o 
analiză a alternativelor.

Or. en

Justificare

Ar trebui clarificat faptul că nu ar trebui introduse substanţe CMR „noi” în produsele 
cosmetice, pentru a se reduce numărul substanţelor chimice care pot fi exceptate de la 
interdicţia generală şi pentru a garanta faptul că CSPC nu este supraîncărcat cu cereri de 
evaluare a substanţelor. 
Mai mult, ar trebui introdusă o marjă de siguranţă restrictivă: 10 pentru interspecii (de la 
animale la om), 10 pentru intraspecii (oameni diferiţi) şi 10 din cauza gravităţii substanţelor 
CMR şi a efectelor cumulative.

Amendamentul 72
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- nu sunt disponibile substanţe alternative 
adecvate, astfel cum se demonstrează într-o 
analiză a alternativelor.

nu sunt disponibile substanţe alternative 
adecvate care să fir viabile din punct de 
vedere economic şi tehnic, astfel cum se 
demonstrează într-o analiză a 
alternativelor.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se clarifice expresia „substanţe alternative adecvate”, precizând că acestea 
trebuie să fie viabile din punct de vedere economic şi tehnic, precum în legislaţia REACH.
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Amendamentul 73
Dorette Corbey

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 – liniuţa 3a (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

- derogările ar trebui limitate în timp şi ar 
trebui să includă obligaţia companiei de a 
prezenta un plan de substituire.

Or. en

Amendamentul 74
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 6

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia însărcinează CSPC să reevalueze 
substanţele respective în momentul în care 
apar preocupări referitoare la siguranţă şi 
cel târziu la fiecare 5 ani după includerea 
acestora în anexele III - VI.

Comisia însărcinează CSPC să reevalueze 
una sau mai multe dintre substanţele 
respective:

- în cazul în care, în conformitate cu 
articolele 60 şi 61 din Regulamentul (CE) 
nr. 1907/2006, impune condiţii, refuză 
sau retrage o autorizaţie pentru substanţa 
sau substanţele respective după luarea în 
considerare a expunerii totale provenind 
din alte surse;
- în momentul în care apar preocupări 
referitoare la siguranţă şi cel târziu la 
fiecare 5 ani după includerea acestora în 
anexele III - VI.

Or. fr

Justificare

Este necesar să se clarifice expresia „substanţe alternative adecvate”, precizând că acestea 
trebuie să fie viabile din punct de vedere economic şi tehnic, precum în legislaţia REACH.
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Amendamentul 75
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Atunci când sunt disponibile criterii 
comunitare sau convenite la nivel 
internaţional pentru identificarea 
substanţelor cu proprietăţi care produc 
tulburări ale sistemului endocrin sau în 
cel târziu cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia revizuieşte aspectele 
regulamentului legate de substanţe cu 
proprietăţi care produc tulburări ale 
sistemului endocrin.

Or. en

Amendamentul 76
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Nanomateriale

(1) Un nanomaterial poate fi folosit într-
un anumit produs cosmetic dacă în urma 
evaluării de către CSPC substanţa a fost 
declarată sigură  pentru a fi utilizată în 
compoziţia produsului cosmetic respectiv. 
În acest scop, Comisia adoptă măsurile 
necesare în conformitate cu procedura de 
reglementare cu control menţionată la 
articolul 27 alineatul (3).
(2) Dacă un producător a introdus pe 
piaţa UE un produs cosmetic care conţine 
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nanomateriale înainte de data menţionată 
la articolul 34 alineatul (1), ar trebui să 
informeze imediat Comisia cu privire la 
nanomaterialele folosite în produsul 
respectiv. În termen de şase luni de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, producătorul înaintează 
CSPC informaţiile privind siguranţa 
referitoare la substanţele în cauză, pentru 
ca acestea să fie evaluate. Dacă 
producătorul nu prezintă informaţii 
privind siguranţa în acest termen, 
produsele sunt retrase de pe piaţă. CSPC 
ar trebui să dispună de doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament pentru a evalua siguranţa 
produselor cosmetice care conţin 
nanomateriale şi care sunt deja pe piaţa 
UE şi pentru a elabora o listă cu 
substanţe permise enumerate în anexa 
VIa.
În cazul în care, în termen de doi ani, 
CSPC nu evaluează siguranţa produselor 
cosmetice care conţin nanomateriale şi 
care au fost introduse pe piaţă înainte de 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, produsele în cauză sunt 
retrase de pe piaţă.
(3) Din motive imperative de urgenţă sau 
dacă CSPC îşi exprimă îngrijorarea cu 
privire la siguranţa unui nanomaterial 
specific, Comisia poate recurge la 
procedura de urgenţă prevăzută la 
articolul 27 alineatul (4).
Comisia însărcinează CSPC să reevalueze 
nanomaterialele care se află pe lista cu 
substanţe permise din anexa VI de îndată 
ce apar preocupări referitoare la 
siguranţă şi cel târziu o dată la 5 ani după 
includerea acestora în respectiva anexă.

Or. en

Justificare

The SCCP should have two years, following the entry into force of the Regulation, to assess 
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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

Amendamentul 77
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Nanomateriale

1. Un nanomaterial nu poate fi utilizat 
într-un produs cosmetic decât dacă CSPC 
a evaluat substanţa şi a declarat-o sigură 
pentru utilizarea în produsul cosmetic 
vizat. În acest scop, Comisia adoptă 
măsurile necesare în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menţionată la articolul 27 alineatul (3) .
2. În cazul în care un producător de 
cosmetice a introdus pe piaţă un produs 
cosmetic care conţine unul sau mai multe 
nanomateriale înainte de data de intrare 
în vigoare prevăzută la articolul 34 
alineatul (1), producătorul notifică în 
termen de două luni nanomaterialele 
utilizate în produsele cosmetice respective.
Cel mai târziu la data de …*, 
producătorul transmite CSCP datele 
privind siguranţa nanomaterialelor 
pentru ca CSCP să înceapă evaluarea 
acestora.
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Dacă aceste date nu au fost transmise în 
termenul fixat la alineatul precedent, 
produsele cosmetice care conţin 
nanomaterialul(lele) în cauză sunt retrase 
de pe piaţă imediat.
Cel mai târziu la data de …*, CSCP 
evaluează nanomaterialele notificate de 
către producători şi le înscrie în anexele 
corespunzătoare, în funcţie de rezultatele 
evaluărilor.
3. Din motive de maximă urgenţă sau 
dacă CSCP îşi exprimă noi preocupări 
legate de siguranţa unui nanomaterial, 
Comisia poate recurge la procedura de 
urgenţă prevăzută la articolul 27 alineatul 
(4).
4. Comisia însărcinează CSCP să 
reevalueze aceste substanţe de îndată ce 
apar dubii legate de siguranţa acestora şi 
cel puţin din cinci în cinci ani începând 
cu data includerii în anexe.
* Şase luni de la intrarea în vigoare a 
prezentului regulament.
** Doi ani de la data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

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

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Nanomateriale

Comisia reexaminează dispoziţiile 
prezentului regulament cu privire la 
nanomateriale cu o frecvenţă de cel puţin 
cinci ani, în lumina progreselor ştiinţifice 
şi propune , dacă este necesar, revizuirea 
corespunzătoare a dispoziţiilor.
Comisia prezintă Parlamentului 
European şi Consiliului un raport de 
informare anual cu privire la evoluţia 
utilizării nanomaterialelor în cadrul 
produselor cosmetice în Comunitatea 
europeană. Raportul respectiv prezintă pe 
scurt în special tipurile de utilizare 
notificate şi numărul de notificări, 
progresele înregistrate în elaborarea 
metodelor de caracterizare, a ghidurilor 
de evaluare a siguranţei, precum şi 
iniţiativele de informare a publicului şi 
programele de cooperare internaţională.

Or. fr

Justificare

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

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

Propunere de regulament
Articolul 12b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12b
Nanomateriale

După data de …*, introducerea pe piaţă a 
unui produs cosmetic existent care 
conţine nanomateriale poate continua, în 
următoarele condiţii:
a)
- persoana responsabilă informează 

Comisia, în termen de trei luni, despre 
categoria produsului şi natura specifică a 
nanomaterialelor care intră în compoziţia 
acestuia:
- evaluarea efectuată de către CSPC nu 

ajunge la concluzia că utilizarea 
nanomaterialelor în categoria de produse 
respectivă nu este sigură.
Cu cel puţin şase luni înainte de 
introducerea pe piaţă:
- a tuturor categoriilor de produse care 

conţin noi nanomateriale sau
- a unei categorii de produse cosmetice 

care conţin nanomateriale existente care 
nu au fost utilizate anterior pentru 
categoria de produse care urmează să fie 
introdusă pe piaţă,
persoana responsabilă trebuie să 
comunice Comisiei informaţiile prevăzute 
la articolul 10 şi să-i transmită, împreună 
cu notificarea, o evaluare a riscurilor care 
să ţină cont de natura specifică a 
nanomaterialelor şi de utilizarea 
prevăzută pentru produsul cosmetic în 
cauză. Produsul poate fi comercializat în 
cazul în care evaluarea efectuată de către 
CSPC nu ajunge la concluzia că 
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utilizarea nanomaterialelor în cadrul 
categoriei de produse respective nu este 
sigură.
*JO: a se introduce data intrării în vigoare a 
prezentului regulament.

Or. fr

Justificare

Nanomaterialele fac obiectul unei dezvoltări tehnologice majore şi este important să se 
prevadă garanţii specifice pentru utilizarea lor în cadrul produselor cosmetice să rămână 
benefică şi fără riscuri pentru utilizatori.

Amendamentul 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Nanomateriale

În fiecare an, Comisia însărcinează CSPC 
să publice un raport privind 
nanomaterialele utilizate în produsele 
cosmetice.
Acest raport ţine seama de următoarele 
elemente:
- notificările primite în cursul anului în 
conformitate cu articolul 10 din prezentul 
regulament;
- o analiză cuprinzătoare a datelor 
ştiinţifice recent disponibile sau publicate 
cu privire la siguranţă;
- toate avizele comitetelor ştiinţifice cu 
privire la nanomateriale.
În urma evaluării informaţiilor înaintate 
de CSPC, Comisia poate, dacă este cazul, 



AM\742694RO.doc 39/67 PE412.251v01-00

RO

propune măsuri pentru consolidarea 
siguranţei consumatorului.

Or. en

Justificare

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.

Amendamentul 81
Dan Jørgensen

Propunere de regulament
Articolul 12a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 12a
Substanţe cu proprietăţi accentuate de 

sensibilizare a pielii
(1) În termen de cel mult doi ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia înaintează o 
propunere de interzicere a folosirii în 
produsele cosmetice a substanţelor 
clasificate de CSPC ca având proprietăţi 
de sensibilizare extreme.
Din acest moment, în termen de cel mult 
şase luni de la publicarea unui aviz din 
partea CSPC, care clasifică o substanţă ca 
având proprietăţi de sensibilizare extreme, 
Comisia înaintează o propunere de 
interzicere a folosirii substanţei respective 
în produsele cosmetice.
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(2) În termen de cel mult cinci ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia înaintează o 
propunere de interzicere a folosirii în 
produsele cosmetice a substanţelor 
clasificate de CSPC ca având puternice
proprietăţi de sensibilizare.
Din acest moment, în termen de cel mult 
şase luni de la publicarea unui aviz din 
partea CSPC, care clasifică o substanţă ca 
având puternice proprietăţi de 
sensibilizare, Comisia înaintează o 
propunere de interzicere a folosirii 
substanţei respective în produsele 
cosmetice.
(3) Comisia poate propune o restricţie şi 
nu o interdicţie pentru substanţele 
menţionate la alineatele (1) şi (2) dacă 
sunt îndeplinite următoarele două 
condiţii:
(i) substanţele au fost evaluate şi 
declarate sigure de către CSPC în special 
având în vedere expunerea;
(ii) nu sunt disponibile substanţe 
alternative adecvate, astfel cum se 
demonstrează într-o analiză a 
alternativelor.
Comisia însărcinează CSPC să reevalueze 
substanţele respective îndată ce apar 
preocupări referitoare la siguranţă şi cel 
târziu o dată la 5 ani după includerea 
acestora în anexele III şi IV.
(4) În scopul punerii în aplicare a 
alineatelor (1), (2) şi (3) din prezentul 
articol, Comisia urmează procedura 
menţionată la articolul 26.
(5) În termen de cel mult şapte ani de la 
intrarea în vigoare a prezentului 
regulament, Comisia evaluează efectele 
măsurilor stabilite la prezentul articol şi, 
dacă este cazul, înaintează un plan pentru 
a garanta că riscul pe care îl prezintă 
substanţele cu proprietăţi accentuate de 
sensibilizare pentru consumatori este 
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controlat în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Alergiile de contact şi dermatita alergică de contact cauzate de produsele de colorare a 
părului reprezintă o problemă gravă de sănătate pentru consumatori şi pentru societate. 
Produsele de colorare a părului pot produce reacţii alergice, iar unele dintre acestea s-au 
dovedit a fi foarte grave, necesitând concediu medical, spitalizare sau producând chiar 
decesul. În plus, mediul de lucru al coaforilor poate fi puternic afectat de contactul cu aceste 
substanţe chimice, fapt care poate produce handicap sau pensionare anticipată. Reacţiile 
alergice sunt destul de răspândite şi, potrivit informaţiilor, 5,3% dintre consumatori au 
experimentat reacţii cutanate atunci când şi-au colorat părul.

Amendamentul 82
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(aa) ţara de origine, în cazul în care 
produsul cosmetic a fost produs în afara 
spaţiului comunitar;

Or. pt

Amendamentul 83
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera c – paragraful 4

Textul propus de Comisie Amendamentul

Indicarea termenului de valabilitate nu 
este obligatorie pentru produsele 
cosmetice cu o valabilitate minimă de cel 
puţin 30 de luni. Asemenea produse sunt 
însoţite de indicarea duratei de utilizare 
de la deschidere pentru  care produsul 
este sigur  . Această informaţie se indică 

eliminat
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prin simbolul care figurează la punctul 2 
din anexa VII la prezentul regulament
urmat de durata de utilizare (în luni şi/
sau ani).

Or. pt

Amendamentul 84
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera g – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

(g) lista ingredientelor . Această informaţie 
poate fi indicată numai pe ambalaj. Lista 
este precedată de termenul  „ingrediente”.

(g) lista ingredientelor, pe baza INCI 
(Nomenclatorul internaţional al 
ingredientelor produselor cosmetice). 
Această informaţie poate fi indicată numai 
pe ambalaj. Lista este precedată de 
termenul  „ingrediente”.

Or. pt

Amendamentul 85
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera g – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Pe lista ingredientelor trebuie indicat cu 
claritate orice ingredient conţinut sub 
forma unui nanomaterial. Prefixul 
„nano” precede numele ingredientului.

Or. fr

Justificare

Întrucât nanotehnologiile fac obiectul unor dispoziţii specifice în cadrul revizuirii legislaţiei 
privind produsele cosmetice, este coerent şi necesar ca ingredientele nanotehnologice să 
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apară pe lista ingredientelor utilizate în cadrul produsului cosmetic respectiv. Este vorba de 
acel minim de transparenţă şi informare datorat tuturor actorilor de pe piaţă (consumatori, 
autorităţi de supraveghere etc.).

Amendamentul 86
Åsa Westlund

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera g – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Orice ingredient sub formă nanometrică 
conţinut este indicat în mod clar în lista 
ingredientelor. Particula „nano-” precede 
numele ingredientului.

Or. en

Justificare

Pentru a se putea identifica produsele cosmetice care conţin nanomateriale, orice 
nanomateriale folosite în produsele cosmetice ar trebui indicate în lista ingredientelor, care 
apare pe produs.

Amendamentul 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera g – paragraful 3a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Nanomaterialele sunt desemnate prin 
utilizarea prefixului „nano-”.

Or. en

Justificare

Folosirea nanomaterialelor ar trebui indicată în mod clar, ca parte a listei ingredientelor. 
Acest lucru este în conformitate cu punctul 28 din Rezoluţia Parlamentului European din 28 
septembrie 2006 privind nanoştiinţele şi nanotehnologiile, care recomanda ca listele cu 
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ingrediente ale produselor pentru consum să menţioneze adăugarea de materiale 
nanoparticulate fabricate. Dispoziţia este cu atât mai relevantă, având în vedere faptul că 
nanomaterialele existente dar netestate riscă să rămână în produsele cosmetice timp de 
câţiva ani.

Amendamentul 88
Duarte Freitas

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 1 – litera g – paragraful 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Coloranţii, alţii decât coloranţii destinaţi 
colorării părului  pot fi enumeraţi în orice 
ordine după celelalte ingrediente 
cosmetice . Pentru produsele cosmetice 
decorative comercializate în nuanţe 
diferite, poate fi enumerată întreaga gamă 
de coloranţi, alţii decât coloranţii destinaţi 
colorării părului , cu condiţia de a adăuga 
cuvintele „poate conţine” sau simbolul „+/-
”.

Coloranţii, alţii decât coloranţii destinaţi 
colorării părului  pot fi enumeraţi în orice 
ordine după celelalte ingrediente 
cosmetice . Pentru produsele cosmetice 
decorative comercializate în nuanţe 
diferite, poate fi enumerată întreaga gamă
de coloranţi, alţii decât coloranţii destinaţi 
colorării părului , cu condiţia de a adăuga 
cuvintele „poate conţine” sau simbolul „+/-
”. Se utilizează nomenclatorul CI 
(Indexul culorilor).

Or. pt

Amendamentul 89
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 15 – alineatul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

(7) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
litera (g) se indică prin utilizarea denumirii 
comune a ingredientului stabilite în 
glosarul prevăzut la articolul 28. În absenţa 
unei denumiri comune a ingredientului, se 
utilizează un termen care figurează într-o 
nomenclatură general acceptată.

(7) Informaţiile menţionate la alineatul (1) 
litera (g) se indică prin utilizarea denumirii 
comune a ingredientului stabilite în 
glosarul prevăzut la articolul 28 în 
conformitate cu nomenclatorul 
internaţional al ingredientelor produselor 
cosmetice (INCI). În absenţa unei 
denumiri comune a ingredientului, se 
utilizează un termen care figurează într-o 
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nomenclatură general acceptată.

Or. fr

Justificare

Articolul 28 prevede că Comisia întocmeşte şi actualizează un glosar al denumirilor comune 
ale ingredientelor care trebuie să facă trimitere la nomenclatorul internaţional al 
ingredientelor produselor cosmetice (INCI).

Amendamentul 90
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Semnele respective nu trebuie să conţină 
informaţii false şi/sau, în orice caz, 
inclusiv prin prezentarea generală, să 
inducă sau să poată induce în eroare 
consumatorul mediu, chiar dacă 
informaţia este corectă în fapt, cu privire 
la unul sau mai multe dintre următoarele 
elemente, dar, în oricare dintre situaţii, 
determină sau poate determina o decizie 
comercială pe care consumatorul nu ar fi 
luat-o în altă situaţie:
(a) existenţa sau natura produsului 
cosmetic;
(b) principalele caracteristici ale 
produsului cosmetic, cum ar fi 
disponibilitatea, avantajele, riscurile, 
execuţia, compoziţia, accesoriile, asistenţa 
post-vânzare a clienţilor, soluţionarea 
reclamaţiilor, metoda şi data fabricaţiei 
sau furnizării, livrarea, adecvarea pentru 
utilizarea preconizată, utilizarea, 
cantitatea, specificaţiile, originea 
geografică sau comercială sau rezultatele 
care pot fi aşteptate în urma utilizării sau 
rezultatele şi caracteristicile materiale ale 
testelor sau controalelor efectuate asupra 
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produsului;

Or. en

Justificare

Prezentul amendament este în concordanţă totală cu directiva 2005/29/CE privind practicile 
comerciale neloiale de pe piaţa internă şi mai exact cu articolul 6 şi considerentul (14) din 
această directivă, care stipulează că este de dorit ca practicile comerciale înşelătoare să 
includă practicile, inclusiv publicitatea, înşelătoare, care induc în eroare consumatorii şi 
astfel îi împiedică să facă o alegere în cunoștință de cauză şi deci eficientă.

Amendamentul 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

După doi ani de la …*,  Comisia prezintă 
un raport Parlamentului European şi 
Consiliului cu privire la toate declaraţiile 
referitoare la produsele cosmetice şi la 
dovezile aduse în susţinerea acestora în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (2) 
litera (d). Comisia analizează cu prioritate 
revendicările privind caracterul natural 
sau biologic al produselor cosmetice, 
semnele de calitate utilizate şi justificarea 
acestora.
* Data intrării în vigoare a prezentului 
regulament.

Or. fr

Justificare

Apariţia recentă a unei mulţimi de denumiri cu caracter biologic sau natural, asociate cu 
semne de calitate diferite de la un stat la altul şi în cadrul aceluiaşi stat membru poate să 
inducă în eroare consumatorul şi să împiedice libera circulaţie a produselor cosmetice. Prin 
urmare, este esenţial ca Comisia să analizeze cu prioritate aceste afirmaţii.
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Amendamentul 92
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Articolul 18 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prin intermediul acestor controale în 
cadrul pieţei, statele membre trebuie, de 
asemenea, să identifice produsele 
contrafăcute şi neconforme cerinţelor 
menţionate la articolul 21.

Or. fr

Amendamentul 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 22 – alineatele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care nu se aplică articolul 21 
şi o autoritate competentă constată că un 
produs cosmetic introdus pe piaţă este 
susceptibil să prezinte un risc grav pentru 
sănătatea oamenilor, aceasta adoptă toate 
măsurile provizorii adecvate pentru a se 
asigura că un produs cosmetic este retras, 
recuperat sau că disponibilitatea acestuia 
este limitată într-un alt mod.

(1) În cazul în care nu se aplică articolul 21 
şi o autoritate competentă constată că un 
produs cosmetic introdus pe piaţă este 
susceptibil să prezinte un risc grav pentru 
sănătatea oamenilor, aceasta adoptă toate 
măsurile provizorii adecvate pentru a se 
asigura că un produs cosmetic este retras, 
recuperat sau că disponibilitatea acestuia 
este limitată într-un alt mod.

În cazul în care se aplică articolul 21 şi 
dacă persoana responsabilă este în 
dezacord cu interpretarea autorităţii 
competente privind conformitatea sau 
măsurile corective propuse, autoritatea 
competentă şi persoana responsabilă 
recunosc apariţia unui diferend, fără a 
aduce atingere articolului 21.

(2) Autoritatea competentă comunică 
imediat Comisiei şi autorităţilor 
competente din celelalte state membre 
măsurile adoptate şi orice informaţii 

(2) Autoritatea competentă comunică 
imediat Comisiei şi autorităţilor 
competente din celelalte state membre 
măsurile adoptate şi orice informaţii 
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justificative. justificative în situaţia de la alineatul (1) 
primul paragraf sau comunică detaliile 
diferendului în cazul vizat la alineatul (1) 
al doilea paragraf..

În sensul primului paragraf, se utilizează 
sistemul de schimb de informaţii prevăzut 
la articolul 12 alineatul (1) din Directiva 
2001/95/CE.

În sensul primului paragraf al prezentului 
alineat, se utilizează sistemul de schimb de 
informaţii prevăzut la articolul 12 alineatul 
(1) din Directiva 2001/95/CE.

Se aplică articolul 12 alineatele (2), (3) şi 
(4) din Directiva 2001/95/CE.

Se aplică articolul 12 alineatele (2), (3) şi 
(4) din Directiva 2001/95/CE.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se prevadă situaţia în care pot apărea diferende legate de interpretarea 
regulamentului între persoana responsabilă şi autoritatea competentă.  Trebuie creată o 
procedură care să asigure aplicarea armonioasă a regulamentului în cazul unui diferend.

Amendamentul 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Articolul 22a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 22a
Recurs

1. Persoana responsabilă cu introducerea 
pe piaţă a produsului poate înainta un 
recurs împotriva măsurilor propuse sau 
impuse de o autoritate competentă şi 
adoptate în aplicarea articolelor 21 şi 22.
2. Recursul înaintat în conformitate cu 
alineatul (1) are un efect suspensiv.
3. Recursul, precum şi temeiul acestuia, 
se depun în scris la Comisie în termen de 
două săptămâni de la notificarea dată de 
autoritatea competentă persoanei 
responsabile în cauză în legătură cu 
măsurile propuse sau impuse.
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4. În termen de trei luni, Comisia 
determină dacă măsurile menţionate la 
alineatul (1) sunt justificate sau nu. În 
acest scop, aceasta consultă, în măsura în 
care acest lucru este posibil, părţile 
interesate, statele membre şi CSPC. Apoi, 
comunică concluziile autorităţii 
competente şi persoanei responsabile.
5. În cazul în care Comisia consideră că 
măsurile propuse sau impuse nu sunt 
justificate, autoritatea competentă în 
cauză abrogă măsurile respective.

Or. fr

Justificare

Ar trebui să se prevadă situaţia în care pot apărea diferende legate de interpretarea 
regulamentului între persoana responsabilă şi autoritatea competentă.  Trebuie creată o 
procedură, urmând exemplul legislaţiei REACH, care să asigure aplicarea armonioasă a 
regulamentului în cazul unui diferend.

Amendamentul 95
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care există un risc potenţial 
pentru sănătatea oamenilor, care rezultă
din utilizarea anumitor substanţe în 
produsele cosmetice şi care necesită o 
acţiune la nivel comunitar, Comisia poate, 
după consultarea CSPC, să modifice în 
acest sens anexele II-VI.

(1) În cazul în care există un risc potenţial 
pentru mediu prevăzut de regulamentul 
REACH, care rezultă din utilizarea 
substanţelor în produsele cosmetice şi care 
necesită o acţiune la nivel comunitar, 
Comisia poate, după consultarea 
Comitetului ştiinţific pentru riscurile 
asupra sănătăţii şi mediului (SCHER), să 
modifice în acest sens anexele II-VI.

Or. pl
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Justificare

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.

Amendamentul 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1 – paragraful 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

În cazul în care există un risc inacceptabil 
pentru mediu, evaluat în temeiul REACH, 
care rezultă din utilizarea anumitor 
substanţe în produsele cosmetice şi care 
necesită o acţiune la nivel comunitar, 
Comisia poate, după consultarea 
Comitetului ştiinţific pentru riscurile 
asupra sănătăţii şi mediului (SCHER), să 
modifice în acest sens anexele II-VI.

Or. en

Justificare

Substanţele utilizate în produsele cosmetice şi de igienă pot prezenta riscuri pentru mediu. 
Impactul produselor cosmetice şi al ingredientelor acestora asupra mediului este evaluat de 
către ECHA şi reglementat prin intermediul Regulamentului REACH. În cazuri excepţionale, 
în care riscurile pentru mediu nu au fost încă evaluate în mod corespunzător în temeiul 
legislaţiei UE existente, ar trebui să existe un mecanism pentru evaluarea riscurilor de către 
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SCHER şi pentru o gestionare corespunzătoare a riscurilor de către Comisia Europeană în 
temeiul anexelor II-VI la Regulamentul privind produsele cosmetice.

Amendamentul 97
Anne Ferreira

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

1 bis. Comisia întocmeşte anexa VIa în 
termen de 24 de luni de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, pe baza 
evaluărilor de risc efectuate de CSCP.

Or. fr

Justificare

Ar trebui precizat pe ce bază, după ce procedură şi în ce termen este întocmită noua anexă VI 
referitoare la nanotehnologiile autorizate. Modalităţile de revizuire a acestei anexe sunt cele 
prevăzute la alineatele pertinente ale articolului 26.

Amendamentul 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 26 – alineatul 1a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1a) În cazul în care există un risc 
potenţial pentru mediu prevăzut de 
regulamentul REACH, care rezultă din 
utilizarea substanţelor în produsele 
cosmetice şi care ar trebui să facă obiectul 
unei reglementări la nivel comunitar, 
Comisia poate, după consultarea 
Comitetului ştiinţific pentru riscurile 
asupra sănătăţii şi mediului, să modifice 
în acest sens anexele II-VI.

Or. pl
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Justificare

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.

Amendamentul 99
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 26 a
Evaluarea siguranţei produselor 

cosmetice finite
În cazul în care este necesar, pentru a 
asigura utilizarea sigură a produselor 
cosmetice comercializate, Comisia ia în 
considerare, după ce se pune de acord cu 
Agenţia Europeană pentru Produse 
Chimice (ECHA), necesitatea de a adapta 
Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 şi, dacă 
este cazul, de a propune amendamentele 
necesare.

Or. fr

Justificare

La evaluarea siguranţei produselor cosmetice finite, trebuie luate în considerare în mod 
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corespunzător toate datele relevante disponibile. O contribuţie importantă la aceste date este 
probabil să aducă Rapoartele privind siguranţa chimică, întocmite ca urmare a condiţiei 
impuse prin Regulamentul nr. 1907/2006.

Amendamentul 100
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Articolul 28

Textul propus de Comisie Amendamentul

Comisia elaborează şi actualizează un 
glosar al denumirilor comune ale 
ingredientelor. Acest glosar nu reprezintă o 
listă de substanţe a căror utilizare este 
autorizată în produsele cosmetice.

Comisia elaborează şi actualizează un 
glosar al denumirilor comune ale 
ingredientelor în conformitate cu 
nomenclatorul internaţional al 
ingredientelor produselor cosmetice 
(INCI) şi baza de date a Chemical 
Abstract Service (CAS). Acest glosar nu 
reprezintă o listă de substanţe a căror 
utilizare este autorizată în produsele 
cosmetice.

Denumirea comună a ingredientelor se 
aplică în scopul etichetării produselor 
cosmetice introduse pe piaţă cel târziu 
după douăsprezece luni de la publicarea 
glosarului în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.

Denumirea comună a ingredientelor se 
aplică în scopul etichetării produselor 
cosmetice introduse pe piaţă cel târziu 
după doi ani de la publicarea glosarului în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Or. fr

Justificare

Utilizarea denumirilor din nomenclatorul internaţional al ingredientelor produselor 
cosmetice (INCI) pentru a constitui glosarul denumirilor comune ale ingredientelor este în 
acord cu decizia Comisiei 96/335/CE.

Această nouă adaptare în materie de etichetare şi ambalare apărută ca urmare a schimbării 
denumirii ingredientelor necesită mult mai mult de 12 luni, un termen de doi ani fiind mult 
mai realist.
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Amendamentul 101
Dominique Vlasto

Propunere de regulament
Articolul 31 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

1. Atunci când un stat membru sau 
Comisia consideră că un standard 
armonizat nu îndeplineşte în totalitate 
cerinţele prevăzute în dispoziţiile relevante 
ale prezentului regulament, Comisia sau 
statul membru în cauză sesizează comitetul 
instituit prin articolul 5 din Directiva 
98/34/CE, prezentându-şi argumentele. 
Comitetul îşi dă avizul fără întârziere.

1. Atunci când un stat membru sau 
Comisia consideră că un standard 
armonizat nu îndeplineşte în totalitate 
cerinţele prevăzute în dispoziţiile relevante 
ale prezentului regulament  sau că 
introducerea unei inovaţii ar permite să se 
răspundă mai bine cerinţelor menţionate 
în dispoziţiile corespunzătoare din 
prezentul regulament şi să atingă un nivel 
mai ridicat de protecţie a sănătăţii umane, 
Comisia sau statul membru în cauză 
sesizează comitetul instituit prin articolul 5
din Directiva 98/34/CE, prezentându-şi 
argumentele. Comitetul îşi dă avizul fără 
întârziere.

Or. fr

Justificare

Al treilea obiectiv al expunerii de motive a reformării este acela de a asigura că produsele 
cosmetice introduse pe piaţă în UE sunt sigure, ţinând cont de inovarea din acest sector. Pare 
legitim să se lase statelor membre sau Comisiei oportunitatea de a sesiza comitetul instituit în 
baza articolului 5 din directiva 98/34/CE pentru a revizui un standard armonizat dacă 
apreciază că o inovaţie ar permite să se răspundă mai bine cerinţelor menţionate în 
dispoziţiile corespunzătoare din prezentul regulament şi să atingă un nivel mai ridicat de 
protecţie a sănătăţii umane.

Amendamentul 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 26 alineatul (2) nu se aplică 
produselor cosmetice care conţin 
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nanomateriale care nu figurează în anexa 
VIa dacă au fost introduse pe piaţă 
înainte de data menţionată la alineatul (1) 
al prezentului articol. Aceste produse pot 
rămâne pe piaţă doi ani după data 
menţionată la alineatul (2). După această 
dată se aplică articolul 11 litera (h) şi 
articolul 26 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Modificare a amendamentului 28 efectuată de raportor pentru a evita o lacună importantă. 

Nanomateriale importante folosite în prezent sunt, de exemplu, filtrele UV, cum ar fi dioxidul 
de titaniu. Dioxidul de titaniu apare deja în anexa VI, chiar dacă forma sa nanometrică nu a 
fost supusă până acum vreunei evaluări nano-specifice. Astfel, includerea în anexele III-VI nu 
asigură siguranţa ingredientelor de acest tip atunci când acestea sunt utilizate în formă 
nanometrică şi, prin urmare, nu ar trebui să aibă ca efect autorizarea unei astfel de utilizări.  
Toate nanomaterialele, indiferent de funcţia lor, care se dovedesc a fi sigure pentru utilizare, 
ar trebui enumerate în anexa VIa.

Amendamentul 103
Urszula Krupa

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cât priveşte evaluarea siguranţei 
(articolul 7) şi a dosarului cu informaţii 
(articolul 8) aferente produsului introdus 
pe piaţă înainte de [dată ce urmează să fie 
adăugată: a douăzecia zi de la publicarea 
prezentului regulament în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene], dispoziţiile 
în vigoare pot rămâne în vigoare până la 
[dată ce urmează să fie adăugată: 60 de 
zile după publicarea prezentului 
regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene].

Or. pl
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Justificare

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.

Amendamentul 104
Małgorzata Handzlik

Propunere de regulament
Articolul 34 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Cât priveşte evaluarea siguranţei 
(articolul 7) şi a dosarului cu informaţii 
(articolul 8) aferente produsului introdus 
pe piaţă înainte de [dată ce urmează să fie 
adăugată: a douăzecia zi de la publicarea 
prezentului regulament în Jurnalul 
Oficial al Uniunii Europene], dispoziţiile 
în vigoare pot rămâne în vigoare până la 
[dată ce urmează să fie adăugată: 60 de 
zile după publicarea prezentului 
regulament în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene].

Or. pl

Justificare

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.



AM\742694RO.doc 57/67 PE412.251v01-00

RO

Amendamentul 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea compoziţiei cantitative şi 
calitative a produsului, inclusiv identitatea 
chimică a substanţelor (inclusiv denumirea 
chimică, INCI, CAS, EINECS/ELINCS) şi 
funcţia prevăzută a acestora. În cazul 
uleiurilor esenţiale, al compoziţiilor 
parfumante şi al parfumurilor, descrierea 
denumirii şi a numărului de cod ale 
compoziţiei şi identitatea furnizorului.

Compoziţia cantitativă şi calitativă a 
produsului, inclusiv identitatea chimică a 
substanţelor (inclusiv denumirea chimică, 
INCI, CAS, EINECS/ELINCS) şi funcţia 
prevăzută a acestora. În cazul uleiurilor 
esenţiale, al compoziţiilor parfumante şi al 
parfumurilor, descrierea denumirii şi a 
numărului de cod ale compoziţiei şi 
identitatea furnizorului.

Or. en

Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
Este nevoie de informaţia propriu-zisă, nu de o „descriere” a acesteia. 

Amendamentul 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 2 – paragrafele 1 şi 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea caracteristicilor fizice şi 
chimice ale substanţelor, ale materiilor 
prime, precum şi ale produsului cosmetic.

Caracteristicile fizice şi chimice ale 
substanţelor, ale materiilor prime, precum 
şi ale produsului cosmetic.

Descrierea stabilităţii produsului cosmetic 
în condiţii de depozitare potenţial 
previzibile.

Stabilitatea produsului cosmetic în condiţii 
de depozitare potenţial previzibile.

Or. en
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Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
Este nevoie de informaţia propriu-zisă, nu de o „descriere” a acesteia. 

Amendamentul 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 3 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea specificaţiilor microbiologice 
ale materiilor prime şi ale produsului 
cosmetic. Se acordă o atenţie deosebită 
produselor cosmetice utilizate în jurul 
ochilor, pe mucoase în general, pe pielea 
care prezintă leziuni, pentru copii sub trei 
ani, pentru persoane în vârstă şi persoane 
care prezintă un răspuns imunitar 
compromis.

Specificaţiile microbiologice ale materiilor 
prime şi ale produsului cosmetic. Se acordă 
o atenţie deosebită produselor cosmetice 
utilizate în jurul ochilor, pe mucoase în 
general, pe pielea care prezintă leziuni, 
pentru copii sub trei ani, pentru persoane în 
vârstă şi persoane care prezintă un răspuns 
imunitar compromis.

Or. en

Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
Este nevoie de informaţia propriu-zisă, nu de o „descriere” a acesteia.

Amendamentul 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 4 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea purităţii substanţelor şi a 
materiei prime.

Puritatea substanţelor şi a materiei prime.

Or. en
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Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
Este nevoie de informaţia propriu-zisă, nu de o „descriere” a acesteia.

Amendamentul 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 4 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea caracteristicilor relevante ale 
materialului de ambalare, în special 
puritatea şi stabilitatea acestuia.

Caracteristicile relevante ale materialului 
de ambalare, în special puritatea şi 
stabilitatea acestuia.

Or. en

Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
Este nevoie de informaţia propriu-zisă, nu de o „descriere” a acesteia.

Amendamentul 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 5

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea utilizării normale şi potenţial 
previzibile a produsului. Raţionamentul 
trebuie justificat în special ţinând seama de 
avertismentele şi de alte explicaţii 
menţionate pe eticheta produsului.

Utilizarea normală şi potenţial previzibilă
a produsului. Raţionamentul trebuie 
justificat în special ţinând seama de 
avertismentele şi de alte explicaţii 
menţionate pe eticheta produsului.

Or. en

Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
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Este nevoie de informaţia propriu-zisă, nu de o „descriere” a acesteia. 

Amendamentul 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 6 – introducere

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea expunerii la produsul cosmetic 
luând în considerare concluziile de la 
secţiunea 5 cu privire la:

Informaţii şi o evaluare referitoare la 
expunerea la produsul cosmetic luând în 
considerare concluziile de la secţiunea 5 cu 
privire la:

Or. en

Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
Este nevoie de date şi de o evaluare a informaţiilor, nu de o „descriere” a acestora.

Amendamentul 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 7

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea expunerii la substanţele 
conţinute în produsul cosmetic pentru 
efectele toxicologice relevante, ţinând 
seama de informaţiile din secţiunea 6.

Informaţii şi o evaluare referitoare la 
substanţele conţinute în produsul cosmetic 
pentru efectele toxicologice relevante, 
ţinând seama de informaţiile din secţiunea 
6.

Or. en

Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
Este nevoie de date şi de o evaluare a informaţiilor, nu de o „descriere” a acestora.
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Amendamentul 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 14, 
descrierea profilului toxicologic al tuturor 
efectelor toxicologice relevante. Trebuie 
pus un accent deosebit pe evaluarea 
toxicităţii locale (iritarea pielii şi a ochilor), 
a sensibilizării pielii şi, în caz de absorbţie 
UV, a toxicităţii foto-induse.

Fără a aduce atingere articolului 14, 
profilul toxicologic al tuturor efectelor 
toxicologice relevante. Trebuie pus un 
accent deosebit pe evaluarea toxicităţii 
locale (iritarea pielii şi a ochilor), a 
sensibilizării pielii şi, în caz de absorbţie 
UV, a toxicităţii foto-induse.

Or. en

Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
Este nevoie de o evaluare a informaţiilor, nu de o „descriere” a acesteia.

Amendamentul 114
Frédérique Ries

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 8 – paragraful 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere articolului 14, 
descrierea profilului toxicologic al tuturor 
efectelor toxicologice relevante. Trebuie 
pus un accent deosebit pe evaluarea 
toxicităţii locale (iritarea pielii şi a ochilor), 
a sensibilizării pielii şi, în caz de absorbţie 
UV, a toxicităţii foto-induse.

Fără a aduce atingere articolului 14, 
descrierea profilului toxicologic al tuturor 
efectelor toxicologice relevante identificate 
ca relevante în cadrul orientărilor CSPC 
pentru testarea ingredientelor cosmetice şi 
evaluarea siguranţei acestora, în mod 
deosebit pentru produsul în care se 
foloseşte substanţa. Trebuie pus un accent 
deosebit pe evaluarea toxicităţii locale 
(iritarea pielii şi a ochilor), a sensibilizării 
pielii şi, în caz de absorbţie UV, a 
toxicităţii foto-induse.
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Or. en

Justificare

Producătorii care realizează o evaluare a siguranţei pentru substanţele pe care le folosesc în 
produsele cosmetice ar trebui să urmeze întotdeauna orientările CSPC pentru testarea 
ingredientelor cosmetice şi evaluarea obligatorie a siguranţei acestora.

Amendamentul 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 8 – paragraful 3 – liniuţa 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

- interacţiunea substanţelor. - interacţiunea substanţelor (efecte 
cumulative şi sinergice).

Or. en

Justificare

Produsele cosmetice conţin o vastă paletă de substanţe diferite, iar oamenii folosesc o vastă 
paletă de produse cosmetice. Profilul toxicologic ar trebui să acorde o atenţie deosebită 
posibilelor efecte cumulative şi sinergice.

Amendamentul 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 9

Textul propus de Comisie Amendamentul

Descrierea efectelor nedorite şi a efectelor
nedorite grave ale produsului cosmetic sau, 
după caz, ale altor produse cosmetice. 
Aceasta include date statistice.

Informaţii complete cu privire la efectele
nedorite şi la efectele nedorite grave ale 
produsului cosmetic sau, după caz, ale altor 
produse cosmetice. Aceasta include date 
statistice.

Or. en
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Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
Este nevoie de date complete cu privire la aceste informaţii, nu de o „descriere” a acestora.

Amendamentul 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte informaţii relevante, de exemplu, 
descrierea unor studii existente, realizate 
pe voluntari.

Alte informaţii relevante, de exemplu, 
studii existente, realizate pe voluntari.

Or. en

Justificare

Termenul „descriere” este nou şi foarte neclar. Nu există în contextul prezentei directive. 
Este nevoie de informaţia propriu-zisă, nu de o „descriere” a acesteia. 

Amendamentul 118
Françoise Grossetête

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte informaţii relevante, de exemplu, 
descrierea unor studii existente, realizate 
pe voluntari.

Alte informaţii relevante, de exemplu, 
descrierea unor studii existente, realizate 
pe voluntari sau includerea rezultatelor 
dovedite şi justificate ale evaluărilor de 
risc realizate în alte domenii relevante.

Or. fr

Justificare

Utilizarea datelor existente, rezultate în urma evaluărilor de risc realizate în alte domenii, ar 
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trebui să fie posibilă în cazul în care este relevantă pentru evaluarea siguranţei produsului 
cosmetic în cauză.

Amendamentul 119
Lambert van Nistelrooij

Propunere de regulament
Anexa I – partea A – punctul 10

Textul propus de Comisie Amendamentul

Alte informaţii relevante, de exemplu, 
descrierea unor studii existente, realizate 
pe voluntari.

Alte informaţii relevante, de exemplu, 
descrierea unor studii existente, realizate 
pe voluntari sau luarea în considerare a 
rezultatelor documentate şi justificate ale 
evaluărilor privind siguranţa realizate în 
alte domenii relevante.

Or. en

Justificare

Utilizarea datelor existente din evaluări ale riscurilor în alte domenii ar trebui să fie posibilă, 
în cazul în care aceasta este relevantă pentru evaluarea siguranţei produsului cosmetic în 
cauză.

Amendamentul 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Propunere de regulament
Anexa I – partea B – punctul 3 – paragraful 3

Textul propus de Comisie Amendamentul

Este necesar să se evalueze interacţiunile 
posibile ale substanţelor conţinute în 
produsul cosmetic. În cazul în care nu se 
preconizează o astfel de interacţiune, 
acest lucru trebuie justificat în mod 
corespunzător.

Este necesar să se evalueze interacţiunile 
posibile ale substanţelor conţinute în 
produsul cosmetic.

Or. en
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Justificare

Este imposibil de verificat şi de justificat în mod corespunzător un efect care nu există.

Amendamentul 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa III – introducere (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta listă de substanţe nu se aplică 
substanţelor sub formă de nanomateriale.

Or. en

Justificare

Această listă a fost elaborată pentru substanţe în formă„ normală”. Nu a fost elaborată 
pentru formele nanometrice ale acestor substanţe.. Toate nanomaterialele care se dovedesc a 
fi sigure pentru utilizare, ar trebui enumerate în anexa VIa. Prin urmare, ar trebui specificat 
în mod clar faptul că această listă de substanţe nu se aplică substanţelor sub formă de 
nanomateriale.

Amendamentul 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa IV – introducere (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta listă de substanţe nu se aplică 
substanţelor sub formă de nanomateriale.

Or. en

Justificare

Această listă a fost elaborată pentru substanţe în formă„ normală”. Nu a fost elaborată 
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pentru formele nanometrice ale acestor substanţe.. Toate nanomaterialele care se dovedesc a 
fi sigure pentru utilizare, ar trebui enumerate în anexa VIa. Prin urmare, ar trebui specificat 
în mod clar faptul că această listă de substanţe nu se aplică substanţelor sub formă de 
nanomateriale.

Amendamentul 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa V – introducere (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta listă de substanţe nu se aplică 
substanţelor sub formă de nanomateriale.

Or. en

Justificare

Această listă a fost elaborată pentru substanţe în formă„ normală”. Nu a fost elaborată 
pentru formele nanometrice ale acestor substanţe.. Toate nanomaterialele care se dovedesc a 
fi sigure pentru utilizare, ar trebui enumerate în anexa VIa. Prin urmare, ar trebui specificat 
în mod clar faptul că această listă de substanţe nu se aplică substanţelor sub formă de 
nanomateriale.

Amendamentul 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa VI – introducere (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Prezenta listă de substanţe nu se aplică 
substanţelor sub formă de nanomateriale.

Or. en
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Justificare

Această listă a fost elaborată pentru substanţe în formă„ normală”. Nu a fost elaborată 
pentru formele nanometrice ale acestor substanţe.. Toate nanomaterialele care se dovedesc a 
fi sigure pentru utilizare, ar trebui enumerate în anexa VIa. Prin urmare, ar trebui specificat 
în mod clar faptul că această listă de substanţe nu se aplică substanţelor sub formă de 
nanomateriale.

Amendamentul 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Propunere de regulament
Anexa VIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIa

Lista nanomaterialelor permise

Or. en

Justificare

Modificare a amendamentului 29 efectuată de raportor pentru a evita o lacună importantă. 
Nanomateriale importante folosite în prezent sunt, de exemplu, filtrele UV, cum ar fi dioxidul 
de titaniu. Dioxidul de titaniu apare deja în anexa VI, chiar dacă forma sa nanometrică nu a 
fost supusă până acum vreunei evaluări nano-specifice. Astfel, includerea în anexele III-VI nu 
asigură siguranţa ingredientelor de acest tip atunci când acestea sunt utilizate în formă 
nanometrică şi, prin urmare, nu ar trebui să aibă ca efect autorizarea unei astfel de utilizări.  
Toate nanomaterialele, indiferent de funcţia lor, care se dovedesc a fi sigure pentru utilizare, 
ar trebui enumerate în anexa VIa.
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