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Predlog spremembe 30
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 12

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(12) Kozmetični izdelki bi v običajnih ali 
predvidljivih pogojih uporabe morali biti 
varni. Zlasti ne bi smeli razlogi za tveganje 
in koristi upravičevati tveganja za zdravje 
ljudi .

(12) Kozmetični izdelki bi v običajnih ali 
predvidljivih pogojih uporabe morali biti 
varni. Zlasti ne bi smeli razlogi za tveganje 
in koristi upravičevati nesprejemljivega 
tveganja, ki bi po vsej verjetnosti škodljivo 
vplivalo na zdravje ljudi.

Or. en

Obrazložitev

„Nično tveganje“ ne obstaja, zato izraz tveganje natančneje opredeliti. Izraz nesprejemljivo 
tveganje se uporablja v besedilu uredbe REACH (glej npr. uvodno izjavo 73 in člen 68(1)). 
Zaradi skladnosti z uredbo REACH je potrebna prilagoditev.

Predlog spremembe 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 (a) new

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Poskusne metode, ki so trenutno na 
voljo, niso primerne za ocenjevanje 
tveganj, povezanih z nanomateriali. 
Nujno bi bilo treba razviti posebne 
poskusne metode za nanomateriale brez 
uporabe živali. Za varovanje zdravja ljudi 
in preprečitev poskusov na živalih bi bilo 
treba uporabo nanomaterialov v kozmetiki 
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prepovedati, dokler ne bi bile za uporabo 
odobrene zadostne posebne poskusne 
metode za nanomateriale brez uporabe 
živali in dokler ne bi bila na podlagi teh 
poskusov opravljena ustrezna ocena 
varnosti.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno ni primernih metod za ocenjevanje varnosti nanomaterialov. Glede na to, da naj bi 
se poskusi na živalih za kozmetične sestavine opustili do leta 2013, bi bilo treba 
nanomateriale že od začetka ocenjevati na podlagi posebnih poskusov za nanomateriale brez 
uporabe živali. Dokler za ustrezno oceno varnosti nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih ne 
bo na voljo posebnih poskusov za nanomateriale brez uporabe živali, bi bilo treba njihovo 
uporabo prepovedati, da bi zavarovali zdravje ljudi in preprečili poskuse na živalih.

Predlog spremembe 32
Margrete Auken

Predlog uredbe
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Pred dajanjem katerega koli 
kozmetičnega izdelka, ki vsebuje 
nanomateriale, ki še niso vključeni v 
Prilogo VIa, na trg, bi moral ZOPP 
oceniti vsebovani nanomaterial na 
podlagi ustrezne posebne ocene varnosti 
za nanomateriale. Za vključitev 
nanomateriala v Prilogo VIa bi morala 
odgovorna oseba Komisiji predložiti 
zahtevo skupaj z oceno tveganja. V oceni 
tveganja bi bilo treba upoštevati posebne 
značilnosti uporabljenega nanomateriala 
in predvideno uporabo zadevnega 
kozmetičnega izdelka. Kozmetičnega 
izdelka z vsebnostjo nanomaterialov se ne 
bi smelo dati na trg, razen če Komisija ob 
upoštevanju mnenja ZOPP meni, da je 
uporaba nanomateriala v tem izdelku 
varna.
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Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 33
Dominique Vlasto

Predlog uredbe
Uvodna izjava 27

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(27) Za zagotovitev varnosti izdelkov bi 
bile prepovedane snovi lahko sprejemljive 
zgolj v sledeh, če so s pravilnimi 
proizvodnimi postopki tehnološko 
neizogibne in če je izdelek varen .

(27) Za zagotovitev varnosti izdelkov bi 
bile prepovedane snovi lahko sprejemljive 
zgolj v sledeh, če so s pravilnimi 
proizvodnimi postopki tehnološko 
neizogibne in če je izdelek varen. Prednost 
je treba dati vsaki tehnološki inovaciji, s 
katero bi se izognili prepovedanim 
snovem, tudi v sledeh, in jo uporabljati za 
visoko raven zaščite zdravja ljudi.

Or. fr

Obrazložitev

Cilj 3 v obrazložitvi prenovitve določa, da morajo biti kozmetični izdelki, ki so dani na trg v 
EU, varni glede na inovacije v tem sektorju. Zato bodo države članice v primeru, da se je 
možno izogniti prepovedanim snovem, omogočile izvajanje tehnoloških inovacij, ki lahko 
zagotovijo višjo raven zaščite zdravja ljudi. 
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Predlog spremembe 34
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(31) Varnost končnih kozmetičnih izdelkov 
se lahko zagotovi že na osnovi spoznanj o 
varnosti sestavin, ki jih vsebujejo. Zato bi 
bilo treba zagotoviti določbe, ki 
prepovedujejo preskušanje končnih 
kozmetičnih izdelkov na živalih. Smernice 
Komisije bi lahko zlasti malim in srednje 
velikim podjetjem olajšale uporabo metod, 
ki ne vključujejo uporabe živali za 
ocenjevanje varnosti končnih kozmetičnih 
izdelkov.

(31) Varnost končnih kozmetičnih izdelkov 
se lahko zagotovi že na osnovi spoznanj o 
varnosti sestavin, ki jih vsebujejo. Zato bi 
bilo treba zagotoviti določbe, ki 
prepovedujejo preskušanje končnih 
kozmetičnih izdelkov na živalih. Smernice 
Komisije bi lahko zlasti malim in srednje 
velikim podjetjem olajšale uporabo 
poskusnih metod in postopkov 
ocenjevanja za ustrezne razpoložljive 
podatke, vključno s pristopoma 
navzkrižnega branja in zanesljivosti 
dokazov, ki ne vključujejo uporabe živali 
za ocenjevanje varnosti končnih 
kozmetičnih izdelkov.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno se je zavedati, da bi bilo treba pri oceni varnosti končnih kozmetičnih izdelkov 
upoštevati vse ustrezne razpoložljive podatke, ne glede na to, ali izhajajo iz študij na živalih, 
ki so bile opravljene v epruveti, z računalniško simulacijo, na podlagi obstoječe dobre 
laboratorijske prakse ali brez nje, ali iz obstoječih podatkov za ljudi ali iz drugih virov.

Predlog spremembe 35
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Uvodna izjava 53 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(53a) Pri izvajanju ocene varnosti in 
pripravi dokumenta z informacijami o 
izdelku se od odgovorne osebe lahko 
pričakuje, da bo med drugim uporabljala 
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razpoložljive informacije o snoveh iz 
Uredbe (ES) št. 1907/2006. Kadar je to 
potrebno za zagotovitev varne uporabe 
snovi v kozmetičnih izdelkih, bi morala 
Komisija preučiti, ali je treba spremeniti 
Uredbo (ES) št. 1907/2006.

Or. en

Obrazložitev

Pri oceni varnosti končnih kozmetičnih izdelkov bi bilo treba ustrezno upoštevati vse 
relevantne podatke, ki so na voljo. Pomemben vir takšnih podatkov bodo po vsej verjetnosti 
poročila o kemijski varnosti, zahtevana z Uredbo (ES) št. 1907/2006. Potrebna je določba, v 
kateri bo predviden postopek, ki bo po potrebi omogočal spremembo Uredbe (ES) št. 
1907/2006, da bodo tako na voljo ustrezne informacije o snoveh, ki se uporabljajo pri 
pripravi ocene varnosti za kozmetični izdelek in nato dokumenta z informacijami o izdelku. To 
je v skladu z uredbo REACH.

Predlog spremembe 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) „kozmetična sestavina“ pomeni 
katera koli sintetična ali naravna snov ali 
zmes, namerno dodana kozmetičnemu 
izdelku;

Or. en

Predlog spremembe 37
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(b) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali (b) „proizvajalec“ je vsaka fizična ali 



PE412.251v01-00 8/63 AM\742694SL.doc

SL

pravna oseba, ki načrtuje ali izdeluje 
kozmetični izdelek ali za katero se tak 
izdelek načrtuje ali izdeluje pod njegovim 
imenom ali blagovno znamko,

pravna oseba, ki načrtuje, izdeluje ali 
pakira kozmetični izdelek ali za katero se 
tak izdelek načrtuje, izdeluje ali pakira pod 
njegovim imenom ali blagovno znamko,

Or. fr

Obrazložitev

Široka opredelitev „proizvajalca“ mora biti celovita in vključevati vse stopnje izdelave 
kozmetičnega izdelka.

Predlog spremembe 38
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka b a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ba) „podizvajalec“ je vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki načrtuje, izdeluje ali 
pakira izdelke za drugo fizično ali pravno 
osebo, ki je naročnik. Naročnika s 
podizvajalcem veže specifikacija ali 
pogodba.

Or. fr

Predlog spremembe 39
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka e a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ea) „distributer“ je vsaka fizična ali 
pravna oseba, ki kupuje in naprej prodaja 
izdelke v nespremenjenem stanju ter nima 
nobenih lastninskih pravic pri blagovni 
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znamki.

Or. fr

Predlog spremembe 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka g

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) „sledi“ so nenamerna navzočnost snovi, 
ki izhajajo iz nečistoč naravnih ali 
sintetičnih sestavin, proizvodnega 
postopka, shranjevanja, transporta ali 
pakiranja,

(g) „sledi“ so nenamerna in tehnično 
neizogibna navzočnost snovi, ki izhajajo iz 
nečistoč naravnih ali sintetičnih sestavin, 
proizvodnega postopka, shranjevanja, 
transporta ali pakiranja,

Or. en

Predlog spremembe 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) „nanomaterial“ pomeni namerno 
izdelan material z eno ali več zunanjimi 
dimenzijami ali notranjo strukturo v 
velikosti približno 100 nm ali manj, ki bi 
lahko imel povsem nove lastnosti v 
primerjavi z enakim materialom, ki ni v 
nano merilu.

Or. en

Obrazložitev

Nanomateriali se v kozmetičnih izdelkih uporabljajo zaradi svojih novih lastnosti v primerjavi 
z enakimi materiali navadne velikosti. Zaradi majhnosti nanomaterialov obstaja tveganje za 
škodljive učinke, ki jih je treba ustrezno oceniti. Za vključitev nanomaterialov v oceno 
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tveganja jih je treba opredeliti.

Ta opredelitev odraža celotno opredelitev ZOPP (Znanstveni odbor za potrošniške proizvode) 
iz njegovega mnenja o varnosti nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih, objavljenega 
decembra 2007, medtem ko obseg nanomaterialov v okviru te uredbe omejuje na namerno 
izdelane materiale.

Predlog spremembe 42
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka k

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(k) „neželeni učinek“ je za zdravje ljudi 
nevarna reakcija, ki se lahko pripiše 
običajni ali razumno predvidljivi uporabi 
kozmetičnega izdelka,

(k) „neželeni učinek“ je za zdravje ljudi 
nevarna reakcija, ki se lahko pripiše 
običajni ali razumno predvidljivi uporabi 
specifičnega kozmetičnega izdelka,

Or. en

Obrazložitev

(Ne zadeva slovenske različice).

Predlog spremembe 43
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka k a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ka) „nanopredmet“ je vsak trden in
namenoma izdelan ali uporabljen 
predmet, struktura ali naprava, katerih 
ena ali dve razsežnosti znašata med 100 in 
500 nm,

Or. fr
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Obrazložitev

Opredelitev našega poročevalca je treba dodatno opredeliti, da bi se upoštevali drugi izdelki, 
ki vsebujejo nanotehnologije ter jih je treba obravnavati in vključiti na področje 
nanotehnologij. Ti proizvodi imajo eno ali dve razsežnosti, ki presegata velikost iz predloga 
spremembe 10; to so na primer nanocevke, nanovlakna, nanofilmi itd. 

Predlog spremembe 44
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „resni neželeni učinek“ je neželeni 
učinek, ki povzroči začasno ali stalno 
funkcionalno nezmožnost, invalidnost, 
hospitalizacijo, prirojene nepravilnosti ali 
neposredno bistveno tveganje ali smrt,

(l) „resni neželeni učinek“ je neželeni 
učinek, ki povzroči smrt, ogrozi življenje 
bolnika, zahteva hospitalizacijo ali njeno 
podaljšanje, povzroči invalidnost ali večjo 
ali trajno nezmožnost ali prirojeno 
anomalijo ali napako,

Or. fr

Obrazložitev

Da bi se zagotovila skladnost in bi bilo zgodnje odkrivanje resnih in redkih stanj čim hitrejše, 
je treba opredelitev „resnega neželenega učinka“ uskladiti z veljavnimi opredelitvami 
Svetovne zdravstvene organizacije in Mednarodne konference o usklajevanju. 

Predlog spremembe 45
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka l

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(l) „resni neželeni učinek“ je neželeni 
učinek, ki povzroči začasno ali stalno 
funkcionalno nezmožnost, invalidnost, 
hospitalizacijo, prirojene nepravilnosti ali
neposredno bistveno tveganje ali smrt,

(l) „resni neželeni učinek“ je neželeni 
učinek, ki povzroči nezmožnost, 
invalidnost, bolnišnično nego ali 
dolgotrajno hospitalizacijo, prirojeno
nepravilnost ali napako, ogroženost 
življenja ali smrt,
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Or. en

Obrazložitev

Za večjo doslednost so v predlogu spremembe upoštevane tudi opredelitve Mednarodne 
konference o usklajevanju (ICH) in Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) o „resnih 
neželenih učinkih“.

Predlog spremembe 46
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 1 – točka n a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(na) „ponarejeni kozmetični izdelek“ je 
vsak kozmetični izdelek, vključno z 
embalažo in oznakami, ki nosi blagovno 
znamko, trgovsko ime ali drugo obliko 
identifikacije blagovne znamke, odtis ali 
simbol ali vsak drug tovrstni znak 
proizvajalca kozmetičnih izdelkov, ki ni 
oseba, ki je resnično izdelala izdelek, ki je 
zato lažno predstavljen ali opisan kot 
izdelek drugega proizvajalca kozmetičnih 
izdelkov.  

Or. fr

Obrazložitev

Evropski sektor kozmetike spada med industrijske dejavnosti, ki so najbolj podvržene 
ponarejanju, kar ima vedno resnejše posledice za zdravje ljudi. Zato je treba s to uredbo 
poskrbeti za primerno obravnavanje z ustrezno opredelitvijo kriminalne dejavnosti, nadzorom 
trga, informacijami v primeru neskladnosti ter kaznimi.
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Predlog spremembe 47
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, John Bowis, Lambert van Nistelrooij, Anders 
Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Glede na različne opredelitve 
nanomaterialov, ki so jih objavili različni 
organi, ter ob upoštevanju stalnega 
tehničnega in znanstvenega razvoja na 
področju nanotehnologij, mora Komisija: 
(a) predložiti opredelitev, ki jo morajo na 
ravni Evropske skupnosti in, če je možno, 
tudi na mednarodni ravni sprejeti 
pristojni mednarodni forumi najkasneje 
18 mesecev po sprejetju te uredbe.  Ko se 
doseže tovrsten sporazum, se prilagodi 
točka (a) odstavka 1;
(b) prilagoditi opredelitev iz točke (a) 
odstavka 1, da bi zagotovila skladnost z 
znanstvenim in tehničnim napredkom, pa 
tudi z opredelitvami, ki so bile predhodno 
dogovorjene na mednarodni ravni. 
Ukrepi iz točk (a) in (b) za spremembo 
nebistvenih določb te uredbe, med drugim 
z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu 
z regulativnim postopkom s pregledom iz 
člena 27(3).

Or. fr

Obrazložitev

Treba se je dogovoriti o mednarodni opredelitvi nanomaterialov na tem pomembnem, hitro 
razvijajočem se tehnološkem področju, prav tako pa jo je treba čim hitreje vključiti v to 
uredbo. Vendar so izkušnje pokazale, da lahko dosega mednarodnega sporazuma vzame 
veliko časa, zato bo najbrž treba delovati na dveh stopnjah – najprej se doseže sporazum na 
ravni EU, potem pa še na mednarodni ravni.
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Predlog spremembe 48
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 3 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Videz, oblika, barva, vonj, embalaža, 
oznaka, prostornina, velikost ali katera 
koli kombinacija teh lastnosti kozmetičnih 
izdelkov ne smejo biti takšni, da bi jih 
potrošniki, zlasti otroci, zamenjali z živili.

Or. pt

Obrazložitev

Treba se je izogniti čedalje večjemu zamenjavanju kozmetičnih izdelkov z živili.

Predlog spremembe 49
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 4 – odstavek 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

5a. Odgovorna oseba (proizvajalec, 
uvoznik ali druga) je dolžna odgovoriti 
vsem pristojnim organom, ki se nanjo 
obrnejo, in jim zagotoviti vse zahtevane 
informacije v jeziku, ki ga ti organi brez 
težav razumejo.

Or. pt
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Predlog spremembe 50
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 4 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 4a
Obveznosti distributerjev, uvoznikov in 

trgovcev na drobno
Če distributer, uvoznik ali trgovec na 
drobno meni ali utemeljeno sumi, da je 
izdelek ponarejen in zato ni v skladu s to 
uredbo, tega izdelka ne sme dajati na trg.
Če distributer, uvoznik ali trgovec na 
drobno daje ali je že dal izdelek na trg in 
naknadno ugotovi, da je izdelek ponarejen 
in zato ni skladen s to uredbo, ga mora 
takoj umakniti s trga in odpoklicati že 
prodane izdelke.  Poleg tega mora 
distributer v primeru, ko je dal ponarejen 
izdelek na trg, obvestiti pristojne 
nacionalne organe v državi članici, kjer je 
bil izdelek dan na trg.

Or. fr

Obrazložitev

Boj proti ponarejanju je nujen za ohranjanje javnega zdravja in konkurenčnosti. 

Predlog spremembe 51
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 5 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Proizvodnja je skladna z dobro 
proizvodno prakso, kadar je skladna z 
ustreznimi usklajenimi standardi, katerih 
sklicevanja so objavljena v Uradnem listu 

2. Proizvodnja je skladna z dobro 
proizvodno prakso, kadar je skladna z 
ustreznimi usklajenimi standardi, katerih 
sklicevanja so objavljena v Uradnem listu 
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Evropske unije. Evropske unije ali z drugimi mednarodno 
priznanimi standardi.

Or. fr

Obrazložitev

Za neovirano delovanje mednarodne trgovine. 

Predlog spremembe 52
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odgovorna oseba zagotovi, da se poročilo 
o varnosti kozmetičnega izdelka 
posodablja glede na dodatne ustrezne 
informacije, ki so zbrane po tem, ko je bil 
izdelek dan na trg.

Odgovorna oseba zagotovi, da:

(a) se v oceni varnosti upoštevata 
predvidena uporaba kozmetičnega izdelka 
in pričakovana sistemska izpostavljenost 
posameznim sestavinam v končni 
formulaciji;
(b) se pri oceni varnosti uporablja 
ustrezen pristop, ki temelji na zanesljivosti 
dokazov, za pregled relevantnih podatkov 
iz različnih virov, vključno s podatki iz 
študij, opravljenih v epruveti, z 
računalniško simulacijo, na podlagi 
obstoječe dobre laboratorijske prakse na 
živih organizmih ali brez nje in na ljudeh;
(c) se poročilo o varnosti kozmetičnega 
izdelka posodablja glede na dodatne 
ustrezne informacije, ki so zbrane po tem, 
ko je bil izdelek dan na trg.

Or. en

Obrazložitev

Pomembno se je zavedati, da bi bilo treba pri oceni varnosti končnih kozmetičnih izdelkov 
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upoštevati vse ustrezne razpoložljive podatke, ne glede na to, ali izhajajo iz študij na živalih, 
ki so bile opravljene v epruveti, z računalniško simulacijo, na podlagi obstoječe dobre 
laboratorijske prakse ali brez nje, ali iz obstoječih podatkov za ljudi ali iz drugih virov.

Predlog spremembe 53
Erna Hennicot-Schoepges

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Odgovorna oseba zagotovi, da se poročilo 
o varnosti kozmetičnega izdelka 
posodablja glede na dodatne ustrezne 
informacije, ki so zbrane po tem, ko je bil 
izdelek dan na trg.

Odgovorna oseba zagotovi, da se:

(a) določena uporaba kozmetičnega 
izdelka ter predvidena sistemska 
izpostavljenost različnim sestavinam v 
končni formulaciji upoštevata pri oceni 
varnosti; 
(b) primerna analiza, ki temelji na 
zanesljivosti dokazov, uporabi pri oceni 
varnosti za pregled ustreznih podatkov, 
pridobljenih iz več virov, vključno s 
podatki iz študij in vitro, in silico, študij 
dobre laboratorijske prakse in vivo ter 
obstoječih študij na ljudeh; 
(c) poročilo o varnosti kozmetičnega 
izdelka posodablja glede na dodatne 
ustrezne informacije, ki so zbrane po tem, 
ko je bil izdelek dan na trg.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je priznati, da je treba vse ustrezne razpoložljive podatke, ki se pridobijo iz študij in 
vitro, in silico, obstoječih študij dobre laboratorijske prakse na živalih, obstoječih študij na 
ljudeh ali iz drugih virov, ustrezno upoštevati pri oceni varnosti končnih kozmetičnih izdelkov 
(glej tudi predlog spremembe 6 poročevalca).   
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Predlog spremembe 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Oceno o varnosti kozmetičnega izdelka, 
kakor je določena v delu B Priloge I, 
izvede oseba, ki ima diplomo, spričevalo 
ali druga dokazila o formalnih 
kvalifikacijah, pridobljenih ob končanju 
univerzitetnega študija ali tečaja, ki se v 
državi članici priznava kot enakovreden in 
ki obsega najmanj tri leta teoretičnega in 
praktičnega študija farmacije, 
toksikologije, medicine ali podobne vede.

2. Oceno o varnosti kozmetičnega izdelka, 
kakor je določena v delu B Priloge I, 
izvede oseba, ki ima diplomo, spričevalo 
ali druga dokazila o formalnih 
kvalifikacijah, pridobljenih ob končanju 
univerzitetnega študija ali tečaja, ki se v 
državi članici priznava kot enakovreden in 
ki obsega najmanj tri leta teoretičnega in 
praktičnega študija farmacije, 
toksikologije, medicine, kemije ali 
podobne vede.

Or. en

Predlog spremembe 55
Bart Staes

Predlog uredbe
Člen 7 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Oceno o varnosti kozmetičnega izdelka,
kakor je določena v delu B Priloge I, 
izvede oseba, ki ima diplomo, spričevalo 
ali druga dokazila o formalnih 
kvalifikacijah, pridobljenih ob končanju 
univerzitetnega študija ali tečaja, ki se v 
državi članici priznava kot enakovreden in 
ki obsega najmanj tri leta teoretičnega in 
praktičnega študija farmacije, 
toksikologije, medicine ali podobne vede.

2. Oceno o varnosti kozmetičnega izdelka, 
kakor je določena v delu B Priloge I, 
izvede oseba, ki ima diplomo, spričevalo 
ali druga dokazila o formalnih 
kvalifikacijah, pridobljenih ob končanju 
univerzitetnega študija ali tečaja, ki se v 
državi članici priznava kot enakovreden, s 
področja farmacije, toksikologije, 
medicine ali podobne vede.

Or. en
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Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 56
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odgovorna oseba hrani dokument z 
informacijami o izdelku za kozmetični 
izdelek, za katerega je odgovorna oseba.

1. Odgovorna oseba hrani dokument z 
informacijami o kozmetičnem izdelku, ki je 
bil dan na trg in za katerega je odgovorna.

Or. pl

Obrazložitev

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

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

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odgovorna oseba hrani dokument z 
informacijami o izdelku za kozmetični 
izdelek, za katerega je odgovorna oseba.

1. Odgovorna oseba hrani dokument z 
informacijami o kozmetičnem izdelku, ki je 
bil dan na trg in za katerega je odgovorna.

Or. pl

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 58
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odgovorna oseba hrani dokument z 
informacijami o izdelku za kozmetični 
izdelek, za katerega je odgovorna oseba.

1. Odgovorna oseba hrani dokument z 
informacijami o kozmetičnem izdelku, za 
katerega je odgovorna. V primeru, da 
dejavnosti razvoja in/ali proizvodnje 
opravljajo podizvajalci, se odgovornost za 
hranjenje dokumenta z informacijami 
lahko deli med osebo, ki je odgovorna za 
dajanje na trg, in njenimi podizvajalci s 
pisno pogodbo.  

Or. fr
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Obrazložitev

V tej uredbi je treba upoštevati pogoste primere, ko osebe, ki so odgovorne za dajanje na trg, 
uporabijo podizvajalce za razvoj in/ali proizvodnjo svojih kozmetičnih izdelkov. Dokument z 
informacijami se v tem primeru deli med naročnikom in podizvajalci zaradi različnih 
razlogov (posodabljanje informacij, zaupnost, označevanje naslova).  

Predlog spremembe 59
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 8 – odstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

3a. Odgovorna oseba daje na voljo 
dokument z informacijami o izdelku 
najmanj deset let po zadnji dostavi tega 
kozmetičnega izdelka.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je določiti dobo za hranjenje dokumenta z informacijami, ko kozmetičnega izdelka ni 
več na trgu. Doba 10 let je skladna z obdobjem hranjenja informacij v drugih predpisih.

Predlog spremembe 60
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 9 – odstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Glede na to, da ni veljavne zakonodaje 
Skupnosti, se šteje, da je uporabljena 
metoda skladna z odstavkom 1, če je 
skladna z ustreznimi usklajenimi standardi, 
katerih sklicevanja so objavljena v 
Uradnem listu Evropske unije.

2. Glede na to, da ni veljavne zakonodaje 
Skupnosti, se šteje, da je uporabljena 
metoda skladna z odstavkom 1, če je 
skladna z ustreznimi usklajenimi standardi, 
katerih sklicevanja so objavljena v 
Uradnem listu Evropske unije ali z drugimi 
mednarodno priznanimi standardi.

Or. fr
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Obrazložitev

Za neovirano delovanje mednarodne trgovine. 

Predlog spremembe 61
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) originalno oznako kozmetičnega 
izdelka,

Or. pt

Predlog spremembe 62
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka c a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ca) pristojni organ in jezik ali jezike, v 
katerih bo na voljo dokument z 
informacijami o izdelku,

Or. pt

Predlog spremembe 63
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka d a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) stik in naslov lokalnega distributerja v 
državah članicah, v katerih je bil izdelek 
dan na trg,
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Or. pt

Predlog spremembe 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) prisotnost snovi v obliki mikroniziranih 
delcev, razen tistih, ki so navedeni v 
prilogah III do VI te uredbe,

(e) prisotnost snovi v obliki mikroniziranih 
delcev ali nanomaterialov,

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 16 poročevalca. Mikroniziranih delcev ni mogoče enačiti z 
nanomateriali. Obvestilo bi moralo vključevati mikronizirane delce in nanomateriale. Za 
snovi iz prilog III do VI ne bi smelo biti izjem.

Predlog spremembe 65
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 10 – odstavek 1 – točka g a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ga) kopijo oznake za vsako državo 
članico, v kateri je kozmetični izdelek dan 
na trg.

Or. pt
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Predlog spremembe 66
Margrete Auken

Predlog uredbe
člen 11 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) snovi, proizvedenih v obliki 
nanomaterialov, razen tistih, ki so naštete 
v Prilogi VIa, in snovi, proizvedenih v 
obliki nanomaterialov, ki se ne 
uporabljajo v skladu s pogoji iz te priloge,

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 17 poročevalca za zapolnitev vrzeli.

Glavni nanomateriali, ki se sedaj uporabljajo, so npr. UV filtri, kot je titanov dioksid. Titanov 
dioksid je že naštet v Prilogi VI, čeprav za njegovo nanoobliko še nikoli ni bila opravljena 
posebna ocena za nanomateriale. Navedba v prilogah III–VI sama po sebi ne zagotavlja 
varnosti teh sestavin, kadar se uporabljajo v nanoobliki, in zato ne bi smela voditi do 
dovoljevanja takšnih uporab.  Vse nanomateriale, ne glede na njihovo funkcijo, za katere je 
bilo ugotovljeno, da so varni za uporabo, bi bilo treba navesti v novi Prilogi VIa.

Predlog spremembe 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 – pododstavek i a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ia) nanomaterialov, dokler ocene 
varnosti v zvezi z vplivi nanomaterialov na 
zdravje ljudi, ki temeljijo na informacijah, 
pridobljenih z znanstveno zanesljivimi 
posebnimi preizkusi varnosti za 
nanomateriale brez uporabe vretenčarjev, 
ne pokažejo, da je njihova uporaba varna.

Or. en
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Obrazložitev

Trenutno ni primernih metod za ocenjevanje varnosti nanomaterialov. Glede na opuščanje 
preizkušanja kozmetičnih sestavin na živalih bi bilo treba nanomateriale ocenjevati na 
podlagi posebnih poskusov za nanomateriale brez uporabe živali. Dokler za ustrezno oceno 
varnosti nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih ne bo na voljo posebnih poskusov za 
nanomateriale brez uporabe živali, bi bilo treba njihovo uporabo prepovedati, da bi 
zavarovali zdravje ljudi in preprečili poskuse na živalih.

Predlog spremembe 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Kadar v skladu s prejšnjim odstavkom 
obvestilo zadeva izdelek, ki vsebuje eno ali 
več snovi v obliki nanomaterialov, kakor 
so opredeljene v točki (e) odstavka 1 in ki 
niso vključene v priloge III do VI k tej 
uredbi, mora odgovorna oseba predložiti 
obvestilo najmanj 3 mesece preden je 
izdelek dan na trg.

Or. en

Obrazložitev

V povezavi s predlogom spremembe k členu 12a in za zagotovitev varstva potrošnikov se 
predlaga zgodnje obveščanje o kozmetičnem izdelku z vsebnostjo nanomaterialov, ki niso 
vključeni v prilogi III in VI. V skladu z ukrepi glede sodelovanja med upravami, opisanimi v 
členih 24 in 25, bo zgodnje obveščanje pristojnim organom omogočilo vpogled v poročilo o 
varnosti zadevnega izdelka, preden bo dan na trg. To bo omogočilo oceno in, po potrebi, 
izvajanje morebitnih potrebnih ukrepov (npr. prošnja za nasvet ZOPP).
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Predlog spremembe 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 11 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija razširi obseg Priloge IV na 
izdelke za barvanje las z odločbo; ti izdelki 
ne smejo vsebovati barvil, namenjenih za 
barvanje las, razen tistih, navedenih v 
Prilogi IV in barvil, namenjenih za 
barvanje las, ki se ne uporabljajo v skladu s 
pogoji iz navedene priloge.

2. Ti izdelki najkasneje do 31. decembra 
2009 ne smejo vsebovati barvil, 
namenjenih za barvanje las, razen tistih, 
navedenih v Prilogi IV in barvil, 
namenjenih za barvanje las, ki se ne 
uporabljajo v skladu s pogoji iz navedene 
priloge.

Or. en

Obrazložitev

Trenutno pomanjkanje ustreznih preizkusov varnosti barv za lase, od katerih se za mnoge 
domneva, da so rakotvorne ali mutagene, je nesprejemljivo. Znanstveni odbor je večkrat 
opozoril na pomanjkanje ustreznih podatkov za oceno varnosti barv za lase.  Industrija 
nenehno dobiva na razpolago več časa za zagotovitev podatkov. Direktiva 2007/67/ES je rok 
podaljšala za dodatni dve leti do konca leta 2009. Ta rok bi moral biti za industrijo zadnja 
možnost za zagotovitev ustreznih podatkov. Da bi preprečili, da bi Komisija še enkrat 
podaljšala rok s postopkom komitologije, bi ga bilo treba sprejeti s soodločanjem.

Predlog spremembe 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del in alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar pa se takšne snovi lahko 
uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, če so 
poleg njihove razvrstitve med rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje 
skupin 1 ali 2 na podlagi Direktive 
67/548/EGS izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

Vendar pa se takšne snovi izjemoma lahko 
uporabljajo v specifičnih kozmetičnih 
izdelkih, če so poleg njihove razvrstitve 
med rakotvorne, mutagene ali strupene za 
razmnoževanje skupin 1 ali 2 na podlagi 
Direktive 67/548/EGS po začetku 
veljavnosti te uredbe izpolnjeni vsi 
naslednji pogoji:

– ZOPP jih je ocenil in ugotovil, da je – ZOPP jih je ocenil in ugotovil, da je 



AM\742694SL.doc 27/63 PE412.251v01-00

SL

njihova uporaba v kozmetičnih izdelkih 
varna, zlasti v smislu izpostavljenosti,

njihova uporaba v specifičnih kozmetičnih 
izdelkih varna, zlasti v smislu splošne 
izpostavljenosti iz drugih pomembnih 
virov in zlasti ob upoštevanju ranljivih 
skupin prebivalstva;

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z obstoječo prepovedjo snovi CMR, ki so že razvrščene kot takšne, ni težav. Komisija 
je prihodnje odstopanje predlagala zgolj zato, da bi napovedala prihodnje razvrščanje 
nekaterih snovi. Odstopanja bi se morala kot takšna uporabljati le za snovi, ki bodo v 
prihodnje razvrščena med snovi CMR. Odstopanja bi se morala uporabljati le za specifične 
uporabe, ne pa za kozmetične izdelke na splošno.

Predlog spremembe 71
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2 – alineje 1 - 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– ZOPP jih je ocenil in ugotovil, da je 
njihova uporaba v kozmetičnih izdelkih 
varna, zlasti v smislu izpostavljenosti,

i) ZOPP jih je ocenil in ugotovil, da je 
njihova uporaba v kozmetičnih izdelkih 
varna, zlasti v smislu splošne
izpostavljenosti iz drugih virov ter zlasti 
ob upoštevanju ranljive skupine in 
poklicnih uporabnikov,

ii) se daljše obdobje uporabljajo kot 
sestavine v kozmetičnih izdelkih brez 
pomislekov v zvezi z varnostjo glede 
njihovih rakotvornih, mutagenih ali 
reproduktivno toksičnih lastnosti;
iii) za učinek velja mejna vrednost, meja 
varnosti za te snovi pa je vsaj 1000, kakor 
je dokumentirano v oceni varnosti iz člena 
7,

– so skladne z zahtevami glede varnosti 
živil, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) 
št. 178/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi 
splošnih načel in zahtevah živilske 

iv) so skladne z zahtevami glede varnosti 
živil, kakor so opredeljene v Uredbi (ES) 
št. 178/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi 
splošnih načel in zahtevah živilske 
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zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije 
za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo 
varnost hrane,

zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije 
za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo 
varnost hrane,

– na voljo ni ustreznih nadomestnih snovi, 
kakor izhaja iz analize nadomestnih 
možnosti.

v) na voljo ni ustreznih nadomestnih snovi, 
kakor izhaja iz analize nadomestnih 
možnosti.

Or. en

Obrazložitev

Treba je pojasniti, da se v kozmetične izdelke ne bi smele uvajati „nove“ snovi CMR, da bi se
s tem zmanjšalo število kemikalij, ki jih je mogoče izvzeti iz splošne prepovedi, in da ZOPP ne 
bi bil preobremenjen s prošnjami za oceno snovi. 
Poleg tega bi bilo treba uvesti restriktivno varnostno mejo (10 za med vrstami (z živali na 
ljudi), 10 za znotraj vrste (različni ljudje) in 10 zaradi resnosti snovi CMR in kumulatinih 
učinkov.

Predlog spremembe 72
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– na voljo ni ustreznih nadomestnih snovi, 
kakor izhaja iz analize nadomestnih 
možnosti.

– na voljo ni ustreznih nadomestnih snovi, 
ki bi bile gospodarsko in tehnično 
primerne, kakor izhaja iz analize 
nadomestnih možnosti.

Or. fr

Obrazložitev

Izraz „ustrezne nadomestne snovi“ je treba dopolniti s poudarkom, da morajo biti tovrstne 
snovi gospodarsko in tehnično primerne, kot je to opredeljeno v zakonodaji REACH.  
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Predlog spremembe 73
Dorette Corbey

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2 – alinea 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– izjeme morajo biti časovno omejene in 
vključevati zahtevo, da podjetje predloži 
načrt nadomestitve.

Or. en

Predlog spremembe 74
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija pooblasti ZOPP, da ponovno 
oceni navedene snovi, takoj ko se pojavijo 
pomisleki v zvezi z varnostjo ter vsakih 5 
let po njihovi vključitvi v priloge III in VI.

Komisija pooblasti ZOPP, da ponovno 
oceni eno ali več navedenih snovi:

– če v skladu s členoma 60 in 61 Uredbe 
(ES) št. 1907/2006 postavi pogoje, zavrne 
ali umakne odobritev za snov ali snovi po 
tem, ko je upoštevala celotno 
izpostavljenost iz drugih virov;
– takoj ko se pojavijo pomisleki v zvezi z 
varnostjo ter vsakih 5 let po njihovi 
vključitvi v priloge III in VI.

Or. fr

Obrazložitev

Izraz „ustrezne nadomestne snovi“ je treba dopolniti s poudarkom, da morajo biti tovrstne 
snovi gospodarsko in tehnično primerne, kot je to opredeljeno v zakonodaji REACH.  
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Predlog spremembe 75
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Ko so na voljo na ravni Skupnosti ali 
mednarodno dogovorjena merila za 
ugotavljanje snovi z lastnostmi endokrinih 
motilcev hormonov ali najkasneje 5 let po 
začetku veljavnosti te uredbe, Komisija 
pregleda uredbo z vidika snovi z 
lastnostmi endokrinih motilcev hormonov.

Or. en

Predlog spremembe 76
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Nanomateriali

1. Nanomaterial se lahko v posameznem 
kozmetičnem izdelku uporablja le, če je 
snov ocenil ZOPP in ugotovil, da je varna 
za uporabo v tem kozmetičnem izdelku. 
Komisija v ta namen sprejme potrebne 
ukrepe v skladu z regulativnim postopkom 
s pregledom iz člena 27(3).
2. Če je dal proizvajalec na trg EU 
kozmetični izdelek, ki vsebuje 
nanomateriale, pred datumom iz člena 
34(1), mora Komisijo nemudoma obvestiti 
o nanomaterialih, uporabljenih v tem 
izdelku. V šestih mesecih, ki sledijo 
začetku veljavnosti te uredbe, proizvajalec 
ZOPP predloži varnostne podatke v zvezi s 
temi snovmi, da bodo te snovi ocenjene. 
Če proizvajalec varnostnih podatkov v tem 
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obdobju ne predloži, se izdelki umaknejo s 
trga. ZOPP mora imeti na voljo dve leti, 
po začetku veljavnosti te uredbe, da oceni 
varnost tistih kozmetičnih izdelkov z 
vsebnostjo nanomaterialov, ki so že na 
trgu EU, in pripravi pozitivni seznam v 
Prilogi VIa.
V primeru, da ZOPP varnosti kozmetičnih 
izdelkov z vsebnostjo nanomaterialov, ki 
so bili dani na trg pred začetkom 
veljavnosti te uredbe, ne oceni v roku 
dveh let, se ti izdelki umaknejo s trga. 
3. V nujnih primerih ali če ZOPP izrazi 
pomisleke glede varnosti posameznega 
nanomateriala, se lahko Komisija zateče k 
nujnemu postopku iz člena 27(4).
Komisija pooblasti ZOPP, da ponovno 
oceni nanomateriale s pozitivnega 
seznama iz Priloge VIa, takoj ko se 
pojavijo pomisleki v zvezi z varnostjo in 
najkasneje vsakih 5 let po njihovi 
vključitvi v to prilogo.

Or. en

Obrazložitev

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

Any product which is not assessed as safe by the SCCP will immediately be removed from the 
market. Furthermore, those manufacturers who do not supply sufficient information for their 
products to be assessed by the SCCP will be required to immediately remove them from the 
market. Products which the SCCP has not had the opportunity to assess within the two year 
deadline (due to the time available on the part of the SCCP to complete an adequate 
assessment) should be removed from the market at the end of this period, unless the SCCP 
raises safety concerns whereby it should be immediately withdrawn
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Predlog spremembe 77
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Nanomateriali

1. Nanomaterial se ne more uporabljati v 
kozmetičnem izdelku, razen če je ZOPP
snov ocenil in jo razglasil za varno za 
uporabo v zadevnem kozmetičnem 
izdelku. V ta namen Komisija sprejme 
potrebne ukrepe v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 27(3).
2. Če je proizvajalec kozmetike pred 
datumom začetka veljave, predvidenim v 
členu 34(1), na trg dal kozmetični izdelek, 
ki vsebuje enega ali več nanomaterialov,  
v roku dveh mesecev priglasi 
nanomateriale, uporabljene v kozmetičnih 
izdelkih.
Proizvajalec najkasneje do ...* ZOPP 
posreduje varnostne podatke v zvezi z 
nanomateriali, da jih ZOPP lahko oceni. 
Če se ti podatki niso posredovali v roku, 
določenem v prejšnjem pododstavku, se 
kozmetični izdelki z enim ali več 
zadevnimi nanomateriali nemudoma 
umaknejo s trga.  
ZOPP najkasneje do ...** oceni 
nanomateriale, ki so jih priglasili 
proizvajalci, in jih uvrsti v ustrezne 
priloge glede na rezultate ocen.
3. V nujnih primerih ali če ZOPP  izrazi 
nadaljnjo zaskrbljenost v zvezi z varnostjo 
nanomateriala, lahko Komisija uporabi 
nujni postopek iz člena 27(4).
4. Komisija naloži ZOPP, da te snovi 
ponovno oceni takoj, ko se pojavijo dvomi 
o njihovi varnosti ter najmanj vsakih 5 let 
od datuma vključitve v priloge.
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* Šest mesecev po datumu začetka 
veljavnosti te uredbe.
** Dve leti po datumu začetka veljavnosti 
te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

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.

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

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Nanomateriali

Komisija pregleda določbe te direktive, ki 
se nanašajo na nanomateriale, najmanj 
vsakih 5 let glede na znanstveni napredek 
in predlaga ustrezne revizije določb, če je 
to potrebno.
Komisija Svetu in Evropskemu 
parlamentu predloži letno informativno 
poročilo o razvoju uporabe 
nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih v 
Evropski skupnosti. To poročilo povzema 
zlasti vrste priglašenih uporab in število 
uradnih obvestil, napredek pri razvoju 
metod določanja značilnosti in smernic za 
oceno varnosti pa tudi pobude za dostop 
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javnosti do informacij in programe 
mednarodnega sodelovanja. 

Or. fr

Obrazložitev

(*) 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.

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

Predlog uredbe
Člen 12 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12b
Nanomateriali

Po ...*se lahko obstoječi kozmetični 
izdelek, ki vsebuje nanomateriale, še 
naprej daje na trg, če:
(a) 
– odgovorna oseba v roku treh mesecev 

obvesti Komisijo o kategoriji izdelka in 
specifični naravi nanomaterialov, 
uporabljenih v njem; 
– ocena ZOPP ne pokaže, da uporaba 

nanomaterialov v tej kategoriji izdelkov ni 
varna.
Vsaj 6 mesecev pred dajanjem na trg:
– vseh kategorij kozmetičnih izdelkov, ki 

vsebujejo nove nanomateriale, ali
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– kategorije kozmetičnih izdelkov, ki 
vsebujejo obstoječe nanomateriale, ki 
predhodno še niso bili uporabljeni v tej 
kategoriji izdelkov, ki se je pred tem dala 
na trg,
mora odgovorna oseba Komisiji priglasiti  
informacije iz člena 10 in ji z uradnim 
obvestilom posredovati oceno tveganja, ki 
upošteva specifično naravo 
nanomaterialov in predvidene uporabe 
kozmetičnega izdelka.  Izdelek se lahko 
daje na trg, če ocena ZOPP ne pokaže, da 
uporaba nanomaterialov v tej kategoriji 
izdelkov ni varna.
*UL: vstaviti datum začetka veljavnosti te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Pri nanomaterialih je tehnološki razvoj velik, zato je treba predvideti posebna zagotovila, da 
bi bila njihova uporaba v kozmetičnih izdelkih še naprej koristna in nenevarna za uporabnike. 

Predlog spremembe 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Nanomateriali

Komisija vsako leto pooblasti ZOPP za 
objavo poročila o nanomaterialih, 
uporabljenih v kozmetičnih izdelkih.
V poročilu se upoštevajo:
– obvestila, prejeta med letom v skladu s 
členom 10 te uredbe;
– obsežna revizija novih razpoložljivih ali 
objavljenih znanstvenih varnostnih 
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podatkov;
– vsako mnenje znanstvenih odborov v 
zvezi z nanomateriali.;
Po oceni elementov, ki jih je predložil 
ZOPP, Komisija po potrebi predlaga 
ukrepe za okrepitev varstva potrošnikov.

Or. en

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 81
Dan Jørgensen

Predlog uredbe
Člen 12 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 12a
Snovi, ki povzročajo močno 

preobčutljivost kože
1. Za snovi, ki jih je ZOPP uvrstil med 
povzročitelje skrajne preobčutljivosti, 
Komisija najkasneje 2 leti po začetku 
veljavnosti te uredbe predloži predlog za 
prepoved njihove uporabe v kozmetičnih 
izdelkih.
Komisija nato najkasneje šest mesecev po 
objavi mnenja ZOPP, ki snov uvršča med 
povzročitelje skrajne preobčutljivosti, 
predloži predlog za prepoved njene 
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uporabe v kozmetičnih izdelkih.
2. Za snovi, ki jih je ZOPP razvrstil med 
povzročitelje močne preobčutljivosti, 
Komisija najkasneje 5 let po začetku 
veljavnosti te uredbe predloži predlog za 
prepoved njihove uporabe v kozmetičnih 
izdelkih.
Komisija nato najkasneje šest mesecev po 
objavi mnenja ZOPP, ki snov uvršča med 
povzročitelje močne preobčutljivosti, 
predloži predlog za prepoved njene 
uporabe v kozmetičnih izdelkih.
3. Komisija lahko namesto prepovedi 
predlaga omejitev snovi iz odstavkov (1) in 
(2), če sta izpolnjena oba od naslednjih 
pogojev:
i. ZOPP je snovi ocenil in ugotovil, da so 
varne, zlasti z vidika izpostavljenosti;
ii. na voljo ni ustreznih nadomestnih 
snovi, kakor izhaja iz analize 
nadomestnih možnosti.
Komisija pooblasti ZOPP, da ponovno 
oceni navedene snovi, takoj ko se pojavijo 
pomisleki v zvezi z varnostjo ter vsakih 5 
let po njihovi vključitvi v prilogi III in VI.
4. Za izpolnjevanje odstavkov (1), (2) in 
(3) tega člena postopkom iz člena 26(3) 
Komisija ravna v skladu s postopkom iz 
člena 26.
5. Komisija najkasneje 7 let po začetku 
veljavnosti te uredbe oceni učinke 
ukrepov iz tega člena in po potrebi 
predloži načrt za zagotovitev ustreznega 
nadzora nad tveganjem, ki ga za 
potrošnike pomenijo snovi, ki povzročajo 
močno preobčutljivost.

Or. en

Obrazložitev

Kontaktna alergija in alergijski kontaktni dermatitis, ki ju povzročajo barve za lase, sta resni 
zdravstveni težavi potrošnikov in družbe. Barve za lase lahko povzročajo alergične reakcije. 
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Nekatere od njih so zelo resne in privedejo do bolniških dopustov, hospitalizacije in celo 
smrti. Poleg tega lahko stik s temi kemikalijami močno vpliva na delovno okolje poklicnih 
frizerjev ter povzroči invalidnost in zgodnjo upokojitev. Alergične reakcije so relativno močno 
razširjene in po navedbah je 5,3 % potrošnikov med barvanjem svojih las doživelo kožno 
reakcijo.

Predlog spremembe 82
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka a a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(aa) državo izvora, če je bil kozmetični 
izdelek proizveden zunaj Skupnosti,

Or. pt

Predlog spremembe 83
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka c – pododstavek 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Navedba minimalnega roka trajanja ni 
obvezna za kozmetične izdelke z 
minimalnim rokom trajanja več kot 30 
mesecev. Za take izdelke je treba navesti 
časovno obdobje po odprtju izdelka, ko je 
njegova uporaba varna. Ta podatek se 
označi z grafičnim simbolom, navedenim 
v točki 2 Priloge VII k tej uredbi  ki mu 
sledi obdobje (v mesecih in/ali letih);

črtano

Or. pt
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Predlog spremembe 84
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka g – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(g) seznam sestavin. Ta podatek je lahko 
naveden na embalaži sami. Pred seznamom 
je naveden izraz „sestavine“.

(g) seznam sestavin, na podlagi 
nomenklature INCI (International 
nomenclature of cosmetic ingredients). Ta 
podatek je lahko naveden na embalaži 
sami. Pred seznamom je naveden izraz 
„sestavine“.

Or. pt

Predlog spremembe 85
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka g – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka vsebovana sestavina v obliki 
nanomateriala mora biti jasno označena 
na seznamu sestavin. Beseda „nano“ se 
postavi pred ime sestavine. 

Or. fr

Obrazložitev

Nanotehnologije so predmet posebnih določb v okviru revizije zakonodaje o kozmetičnih 
izdelkih, zato se morajo nanotehnološke sestavine pojaviti na seznamu sestavin, uporabljenih 
v zadevnem kozmetičnem izdelku. To bo zagotovilo minimalno preglednost in informacije, do 
katerih so upravičeni vsi akterji na trgu (potrošniki, organi nadzora itd.).
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Predlog spremembe 86
Åsa Westlund

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka g – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vsaka sestavina, vsebovana v obliki 
nanomateriala, je jasno navedena na 
seznamu sestavin. Pred imenom sestavine 
je beseda „nano“.

Or. en

Obrazložitev

Da bi omogočili prepoznavanje kozmetičnih izdelkov, ki vsebujejo nanomateriale, bi bilo 
treba vse nanomateriale, uporabljene v kozmetičnih izdelkih, navesti na seznamu sestavin na 
izdelkih.

Predlog spremembe 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka g – pododstavek 3 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Na nanomateriale se sklicuje z uporabo 
prepone „nano“.

Or. en

Obrazložitev

Uporaba nanomaterialov bi morala biti jasno označena kot del seznama sestavin. To je v 
skladu z odstavkom 28 resolucije Evropskega parlamenta z dne 28. septembra 2006 o 
nanoznanostih in nanotehnologijah, ki vsebuje priporočilo, da se na seznamih sestavin 
potrošniških proizvodov navede, ali je bil dodan proizveden nanomaterial. To je toliko bolj 
pomembno, saj pri obstoječih, a nepreizkušenih nanomaterialih obstaja tveganje, da v 
kozmetičnih izdelkih ostanejo nekaj let.
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Predlog spremembe 88
Duarte Freitas

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 1 – točka g – pododstavek 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Barvila, ki niso namenjena barvanju las se 
lahko navedejo v kakršnem koli vrstnem 
redu za drugimi kozmetičnimi sestavinami. 
Za dekorativne kozmetične izdelke, ki se 
tržijo v več barvnih odtenkih, se lahko 
navedejo vsa barvila v paleti, ki niso 
namenjena barvanju las pod pogojem, da se 
dodata besedi „lahko vsebuje“ ali simbol 
„+/–“.

Barvila, ki niso namenjena barvanju las se 
lahko navedejo v kakršnem koli vrstnem 
redu za drugimi kozmetičnimi sestavinami. 
Za dekorativne kozmetične izdelke, ki se 
tržijo v več barvnih odtenkih, se lahko 
navedejo vsa barvila v paleti, ki niso 
namenjena barvanju las pod pogojem, da se 
dodata besedi „lahko vsebuje“ ali simbol 
„+/–“. Uporablja se nomenklatura CI 
(Colour Index).

Or. pt

Predlog spremembe 89
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 15 – odstavek 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

7. Informacije iz točke (g) odstavka 1 se 
navedejo z uporabo skupnih imen sestavin 
iz glosarja, določenega v členu 28. Če 
skupno ime sestavine ne obstaja, se uporabi 
izraz iz splošno sprejete nomenklature.

7. Informacije iz točke (g) odstavka 1 se 
navedejo z uporabo skupnih imen sestavin 
iz glosarja, določenega v členu 28, v 
skladu z mednarodno nomenklaturo 
kozmetičnih sestavin. Če skupno ime 
sestavine ne obstaja, se uporabi izraz iz 
splošno sprejete nomenklature.

Or. fr

Obrazložitev

Člen 28 določa, da Komisija vzpostavi in posodobi glosar skupnih imen sestavin, ki se mora 
sklicevati na mednarodno nomenklaturo kozmetičnih sestavin.
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Predlog spremembe 90
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Te oznake ne vsebujejo napačnih 
informacij in/ali nikakor, vključno s 
celotno predstavitvijo, ne zavajajo oz. ne 
utegnejo zavajati povprečnega potrošnika, 
četudi je informacija točna, glede enega 
ali več sledečih dejavnikov, ter v vsakem 
primeru povzroči ali bi utegnila 
povzročiti, da ta potrošnik sprejme 
poslovno odločitev, ki je drugače ne bi 
sprejel:
(a) obstoj ali narava kozmetičnega 
izdelka;
(b) glavne značilnosti izdelka, kot so 
njegova razpoložljivost, prednosti, 
tveganja, izvedba, sestava, dodatki, 
poprodajna podpora in obravnavanje 
pritožb, metoda in datum izdelave ali 
dobave, dostava, primernost za namen, 
uporaba, količina, specifikacija, 
geografsko ali tržno poreklo ali rezultati, 
ki jih lahko pričakujemo od njegove 
uporabe, ali rezultati in stvarne 
značilnosti testov ali preizkusov, 
opravljenih na izdelku.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe je povsem v skladu z direktivo 2005/29/ES o nepoštenem poslovnem 
ravnanju na spletnem trgu, natančneje s členom 6 in uvodno izjavo 14 te direktive, v katerih 
je določeno, da je zaželeno, da zavajajoče poslovne prakse zajemajo nepošteno ravnanje, 
vključno z zavajajočim oglaševanjem, ki z zavajanjem potrošniku preprečijo, da izbere 
premišljeno in torej učinkovito.
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Predlog spremembe 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Dve leti po ...* Komisija Evropskemu 
parlamentu in Svetu predloži poročilo o 
izjavah, ki se uporabljajo na kozmetičnih 
izdelkih, in o tem, kako so bile dokazane, 
v skladu s členom 8(2)(d). Komisija se 
osredotoči zlasti na izjave v zvezi z 
naravnimi ali biološkimi značilnostmi 
kozmetičnih izdelkov, uporabljene oznake 
kakovosti ter njihovo obrazložitev. 
* Datum začetka veljavnosti te uredbe.

Or. fr

Obrazložitev

Nedavno pojavljanje številnih označb v zvezi z biološkimi ali naravnimi značilnostmi, 
povezanih z oznakami kakovosti, ki se razlikujejo od ene države članice do druge in tudi 
znotraj ene države članice, je lahko zavajajoče za potrošnike ter ovira prost pretok 
kozmetičnih izdelkov.  Zato se mora Komisija posvetiti predvsem tem izjavam.

Predlog spremembe 92
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Člen 18 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta nadzor trga mora državam članicam 
omogočati tudi prepoznavanje 
ponarejenih izdelkov, ki zato niso skladni 
z zahtevami iz člena 21.

Or. fr
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Predlog spremembe 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 22 - odstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kjer se člen 21 ne uporablja in se 
pristojni organ prepriča, da kozmetični 
izdelek, dan na trg, lahko predstavlja resno 
tveganje za zdravje ljudi, sprejme vse 
ustrezne začasne ukrepe, da se kozmetični 
izdelek umakne, odpokliče ali kako 
drugače omeji na trgu.

1. Kjer se člen 21 ne uporablja in se 
pristojni organ prepriča, da kozmetični 
izdelek, dan na trg, lahko predstavlja resno 
tveganje za zdravje ljudi, sprejme vse 
ustrezne začasne ukrepe, da se kozmetični 
izdelek umakne, odpokliče ali kako 
drugače omeji na trgu.

Če se uporablja člen 21 in če se 
odgovorna oseba ne strinja z razlago 
pristojnega organa v zvezi s skladnostjo 
ali predlaganimi korektivnimi ukrepi, se 
pristojni organ in odgovorna oseba brez 
poseganja v določbe člena 21 strinjata, da 
je prišlo do spora.

2. Pristojni organ Komisijo in pristojne 
organe drugih držav članic nemudoma 
seznani s sprejetimi ukrepi in kakršnimi 
koli dodatnimi podatki.

2. Pristojni organ Komisijo in pristojne
organe drugih držav članic nemudoma 
seznani s sprejetimi ukrepi in kakršnimi 
koli dodatnimi podatki v primeru iz prvega 
pododstavka odstavka 1 ali s 
podrobnostmi, ki zadevajo spor, v primeru 
iz drugega pododstavka odstavka 1.

Za namene prvega pododstavka se 
uporablja sistem izmenjave informacij, 
določen v členu 12(1) Direktive 
2001/95/ES.

Za namene prvega pododstavka tega 
odstavka se uporablja sistem izmenjave 
informacij, določen v členu 12(1) Direktive 
2001/95/ES.

Uporablja se člen 12(2), (3) in (4) 
Direktive 2001/95/ES.

Uporablja se člen 12(2), (3) in (4) 
Direktive 2001/95/ES.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je predvideti možne spore med odgovorno osebo in pristojnim organom v zvezi z 
razlago uredbe.  Potreben je postopek, s katerim se bo zagotovila usklajena uporaba uredbe v 
primeru spora.
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Predlog spremembe 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Člen 22 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 22a
Pritožbe

1. Odgovorna oseba za dajanje izdelka na 
trg ima pravico do pritožbe proti ukrepom, 
ki jih predlaga ali naloži pristojni organ 
ter so sprejeti na podlagi členov 21 in 22.
2. Pritožba v skladu z odstavkom 1 ima 
odložilni učinek.
3. Pritožba in njena obrazložitev se v pisni 
obliki predložita Komisiji v roku 2 tednov 
po tem, ko je pristojni organ uradno 
obvestil zadevno odgovorno osebo o 
predlaganih ali naloženih ukrepih.
4. Komisija v roku 3 mesecev določi, ali so 
ukrepi iz odstavka 1 utemeljeni ali ne. V 
ta namen se po možnosti posvetuje z 
zainteresiranimi strankami, državami 
članicami in ZOPP. O svojih sklepih 
seznani pristojni organ in odgovorno 
osebo. 
5. Če Komisija  ugotovi, da predlagani ali 
naloženi ukrepi niso utemeljeni, zadevni 
pristojni organ te ukrepe razveljavi.

Or. fr

Obrazložitev

Treba je predvideti možne spore med odgovorno osebo in pristojnim organom v zvezi z 
razlago uredbe.  Potreben je postopek po zgledu zakonodaje REACH, s katerim se bo 
zagotovila usklajena uporaba uredbe v primeru spora.
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Predlog spremembe 95
Urszula Krupa

Predlog uredbe
člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ob morebitnem tveganju za zdravje ljudi
zaradi uporabe snovi v kozmetičnih 
izdelkih, ki ga je treba obravnavati na ravni 
celotne Skupnosti, lahko Komisija po 
posvetovanju z Znanstvenim odborom za 
potrošniške proizvode (ZOPP) ustrezno 
spremeni priloge II do VI.

1. Ob morebitnem tveganju za okolje
zaradi uporabe snovi v kozmetičnih 
izdelkih, ki je predvideno z uredbo 
REACH in ga je treba obravnavati na ravni 
celotne Skupnosti, lahko Komisija po 
posvetovanju z Znanstvenim odborom za 
zdravstvena in okoljska tveganja ustrezno 
spremeni priloge II do VI.

Or. pl

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ob nesprejemljivem tveganju za okolje 
zaradi uporabe snovi v kozmetičnih 
izdelkih, ki je bilo ocenjeno v skladu z 
uredbo REACH in ga je treba obravnavati 
na ravni celotne Skupnosti, lahko 
Komisija po posvetovanju z Znanstvenim 
odborom za tveganja za zdravje in okolje 
ustrezno spremeni priloge II do VIa.

Or. en

Obrazložitev

Snovi, ki se uporabljajo v kozmetičnih izdelkih in izdelkih za higieno lahko pomenijo tveganje 
za okolje. Vpliv kozmetičnih izdelkov in njihovih sestavin na okolje ocenjuje Evropska 
agencija za kemikalije in je urejeno z uredbo REACH. V izjemnih primerih, ko tveganje za 
okolje še ni bilo ustrezno ocenjeno v skladu z obstoječo zakonodajo EU, bi moral obstajati 
mehanizem, s katerim bi Znanstveni odbor za tveganja za zdravje in okolje ocenil tveganje, 
Evropska komisija pa bi v skladu s prilogami II do VI k uredbi o kozmetičnih izdelkih
zagotovila ustrezno obvladovanje tveganja.

Predlog spremembe 97
Anne Ferreira

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Komisija v roku 24 mesecev po 
datumu začetka veljave te uredbe oblikuje 
Prilogo VIa na podlagi ocen tveganja, ki 
jih je izvedel ZOPP. 

Or. fr
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Obrazložitev

Treba je podrobneje opredeliti, na kateri podlagi, s katerim postopkom in v kakšnem roku se 
oblikuje nova Priloga VIa v zvezi z odobrenimi nanotehnologijami. Postopki revizije te 
priloge so tisti, ki so predvideni v ustreznih odstavkih člena 26.

Predlog spremembe 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 26 – odstavek 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1a. Ob morebitnem tveganju za okolje 
zaradi uporabe snovi v kozmetičnih 
izdelkih, ki je predvideno z uredbo 
REACH in bi moralo biti predmet 
ureditve na ravni Skupnosti, lahko 
Komisija po posvetovanju z Znanstvenim 
odborom za zdravstvena in okoljska 
tveganja ustrezno spremeni priloge II do 
VI.

Or. pl

Obrazložitev

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.
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Predlog spremembe 99
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 26a
Ocena varnosti končnih kozmetičnih 

izdelkov
Da bi zagotovila varno uporabo snovi v 
kozmetičnih izdelkih, ki se dajejo na trg, 
Komisija po uskladitvi z Evropsko 
agencijo za kemikalije lahko upošteva, da 
je treba prilagoditi Uredbo (ES) 
št. 1907/2006 in, kadar je primerno, 
predložiti predloge sprememb nanjo.  

Or. fr

Obrazložitev

Vse ustrezne razpoložljive podatke je treba primerno upoštevati pri oceni varnosti končnih 
kozmetičnih izdelkov. Vir večjega prispevka k tem podatkom so lahko poročila o kemijski 
varnosti, ki jih zahteva Uredba št. 1907/2006. 

Predlog spremembe 100
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Člen 28

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Komisija sestavi in posodobi glosar 
skupnih imen sestavin. Glosar ni seznam 
dovoljenih snovi za uporabo v kozmetičnih 
izdelkih.

Komisija sestavi in posodobi glosar 
skupnih imen sestavin v skladu z 
mednarodno nomenklaturo kozmetičnih 
sestavin ter bazo podatkov službe 
Chemical Abstract Service.  Glosar ni 
seznam dovoljenih snovi za uporabo v 
kozmetičnih izdelkih.

Za označevanje kozmetičnih izdelkov, 
danih na trg, je treba skupna imena 

Za označevanje kozmetičnih izdelkov, 
danih na trg, je treba skupna imena 
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sestavin uporabljati najpozneje dvanajst 
mesecev po objavi glosarja v Uradnem 
listu Evropske unije.

sestavin uporabljati najpozneje dve leti po 
objavi glosarja v Uradnem listu Evropske 
unije.

Or. fr

Obrazložitev

Uporaba imen mednarodne nomenklature kozmetičnih sestavin za sestavo glosarja skupnih 
imen sestavin je skladna s Sklepom Komisije št. 96/335/ES.

Ta nova prilagoditev v zvezi z označevanjem in pakiranjem, ki izhaja iz spremembe imen 
sestavin, bo zahtevala daljše obdobje od 12 mesecev, zato se dveletni rok zdi veliko realnejši.

Predlog spremembe 101
Dominique Vlasto

Predlog uredbe
Člen 31 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Kadar država članica ali Komisija meni, 
da usklajeni standard ne izpolnjuje zahtev 
iz ustreznih določb te uredbe v celoti, 
Komisija ali država članica zadevo 
predloži odboru, ustanovljenem s členom 5 
Direktive 98/34/ES, in jo utemelji. Odbor 
nemudoma predloži svoje mnenje.

1. Kadar država članica ali Komisija meni, 
da usklajeni standard ne izpolnjuje zahtev 
iz ustreznih določb te uredbe v celoti ali da 
bi upoštevanje inovacije omogočilo boljše 
izpolnjevanje zahtev iz ustreznih določb te 
uredbe ter doseganje višje ravni zaščite 
zdravja ljudi, Komisija ali država članica 
zadevo predloži odboru, ustanovljenem s 
členom 5 Direktive 98/34/ES, in jo 
utemelji. Odbor nemudoma predloži svoje 
mnenje.

Or. fr

Obrazložitev

Cilj 3 v obrazložitvi prenovitve določa, da so kozmetični izdelki, ki so dani na trg v EU, varni 
glede na inovacije v tem sektorju. Zdi se, da je utemeljeno pustiti možnost državi članici ali 
Komisiji, da zadevo predloži odboru, ustanovljenem s členom 5 Direktive 98/34/ES, da bi 
revidiral usklajeni standard, če meni, da bi inovacija omogočila učinkovitejše izpolnjevanje 
ustreznih določb te direktive, zlasti v zvezi z zaščito zdravja ljudi.
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Predlog spremembe 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Člen 26(2) se ne uporablja za 
kozmetične izdelke, ki vsebujejo 
nanomateriale, ki še niso navedeni v 
Prilogi VIa, če so bili dani na trg pred 
datumom iz odstavka 1 tega člena. Ti 
izdelki lahko ostanejo na trgu dve leti po 
datumu iz odstavka 2. Po tem datumu se 
uporabljata člen 11(h) in člen 26(2).

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 28 poročevalca za zapolnitev vrzeli. 

Glavni nanomateriali, ki se sedaj uporabljajo, so npr. UV filtri, kot je titanov dioksid. Titanov 
dioksid je že naštet v Prilogi VI, čeprav za njegovo nanoobliko še nikoli ni bila opravljena 
posebna ocena za nanomateriale. Navedba v prilogah III–VI sama po sebi ne zagotavlja 
varnosti teh sestavin, kadar se uporabljajo v nanoobliki, in zato ne bi smela voditi do 
dovoljevanja takšnih uporab.  Vse nanomateriale, ne glede na njihovo funkcijo, za katere je 
bilo ugotovljeno, da so varni za uporabo, bi bilo treba navesti v novi Prilogi VIa.

Predlog spremembe 103
Urszula Krupa

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Veljavne določbe v zvezi z oceno 
varnosti (člen 7) in dokumentom z 
informacijami (člen 8) glede izdelkov, ki 
se dajo na trg pred [vstaviti datum: 
dvajseti dan po objavi te uredbe v 
Uradnem listu Evropske unije], se lahko 
uporabljajo do [vstaviti datum: 
60 mesecev po objavi te uredbe v 
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Uradnem listu Evropske unije].

Or. pl

Obrazložitev

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.

Predlog spremembe 104
Małgorzata Handzlik

Predlog uredbe
Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Veljavne določbe v zvezi z oceno 
varnosti (člen 7) in dokumentom z 
informacijami (člen 8) glede izdelkov, ki 
se dajo na trg pred [vstaviti datum: 
dvajseti dan po objavi te uredbe v 
Uradnem listu Evropske unije], se lahko 
uporabljajo do [vstaviti datum: 
60 mesecev po objavi te uredbe v 
Uradnem listu Evropske unije].

Or. pl

Obrazložitev

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

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis kvalitativne in kvantitativne sestave
izdelka, vključno s kemijsko identiteto 
snovi (vključno s kemijskim imenom, 
INCI, CAS, EINESS/ELINCS) in njihovo 
nameravano funkcijo. Pri eteričnih oljih, 
parfumskih sestavah in parfumih opis 
imena in kodna številka sestave ter 
identiteta dobavitelja.

Kvalitativna in kvantitativna sestava
izdelka, vključno s kemijsko identiteto 
snovi (vključno s kemijskim imenom, 
INCI, CAS, EINESS/ELINCS) in njihovo 
nameravano funkcijo. Pri eteričnih oljih, 
parfumskih sestavah in parfumih opis 
imena in kodna številka sestave ter 
identiteta dobavitelja.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebne so dejanske informacije, ne pa njihov „opis“. 

Predlog spremembe 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 2 – pododstavka 1 in 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis fizikalnih in kemijskih značilnosti 
snovi, surovin in kozmetičnih izdelkov.

Fizikalne in kemijske značilnosti snovi, 
surovin in kozmetičnih izdelkov.

Opis stabilnosti kozmetičnega izdelka v 
razumno predvidljivih pogojih 
shranjevanja.

Stabilnost kozmetičnega izdelka v 
razumno predvidljivih pogojih 
shranjevanja.

Or. en
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Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebne so dejanske informacije, ne pa njihov „opis“. 

Predlog spremembe 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 3 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis mikrobioloških specifikacij surovine 
in kozmetičnega izdelka. Posebno 
pozornost je treba nameniti kozmetičnim 
izdelkom, ki se uporabljajo okoli oči, na 
sluznicah na splošno, na poškodovani koži, 
na otrocih, mlajših od treh let, na starejših 
ljudeh in osebah, ki kažejo znake 
zmanjšane odpornosti.

Mikrobiološke specifikacije surovine in 
kozmetičnega izdelka. Posebno pozornost 
je treba nameniti kozmetičnim izdelkom, ki 
se uporabljajo okoli oči, na sluznicah na 
splošno, na poškodovani koži, na otrocih, 
mlajših od treh let, na starejših ljudeh in 
osebah, ki kažejo znake zmanjšane 
odpornosti.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebne so dejanske informacije, ne pa njihov „opis“.

Predlog spremembe 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 4 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis čistosti snovi in surovin. Čistost snovi in surovin.

Or. en
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Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebne so dejanske informacije, ne pa njihov „opis“.

Predlog spremembe 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 4 – pododstavek 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis ustreznih značilnosti embalažnega 
materiala, zlasti čistosti in stabilnosti.

Ustrezne značilnosti embalažnega 
materiala, zlasti čistosti in stabilnosti.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebne so dejanske informacije, ne pa njihov „opis“.

Predlog spremembe 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 5

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis normalne in razumno predvidljive
uporabe izdelka. Obrazložitev je treba 
utemeljiti zlasti glede na opozorila in druga 
pojasnila pri označevanju izdelka.

Normalna in razumno predvidljiva
uporaba izdelka. Obrazložitev je treba 
utemeljiti zlasti glede na opozorila in druga 
pojasnila pri označevanju izdelka.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebne so dejanske informacije, ne pa njihov „opis“. 
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Predlog spremembe 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 6 – uvod

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis izpostavljenosti kozmetičnemu 
izdelku ob upoštevanju ugotovitev iz 
oddelka 5 v zvezi z naslednjim:

Podatki o in ocena izpostavljenosti 
kozmetičnemu izdelku ob upoštevanju 
ugotovitev iz oddelka 5 v zvezi z 
naslednjim:

Or. en

Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebni so podatki in ocena informacije, ne pa njen „opis“.

Predlog spremembe 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 7

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis izpostavljenosti snovem, ki jih 
vsebuje kozmetični izdelek, za zadevne 
toksikološke parametre ob upoštevanju 
informacij iz oddelka 6.

Podatki o in ocena izpostavljenosti 
snovem, ki jih vsebuje kozmetični izdelek, 
za zadevne toksikološke parametre ob 
upoštevanju informacij iz oddelka 6.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebni so podatki in ocena informacije, ne pa njen „opis“.
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Predlog spremembe 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 14, opis
toksikološkega profila vseh zadevnih 
toksikoloških parametrov. Posebno 
pozornost pri oceni lokalne toksičnosti 
(draženje kože in oči) je treba nameniti 
senzibilizaciji kože; pri vpijanju žarkov 
UV pa toksičnosti, ki jo povzroča sončna 
svetloba.

Brez poseganja v člen 14, ocena
toksikološkega profila vseh zadevnih 
toksikoloških parametrov. Posebno 
pozornost pri oceni lokalne toksičnosti 
(draženje kože in oči) je treba nameniti 
senzibilizaciji kože; pri vpijanju žarkov 
UV pa toksičnosti, ki jo povzroča sončna 
svetloba.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebna je ocena informacije, ne pa njen „opis“.

Predlog spremembe 114
Frédérique Ries

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 8 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v člen 14, opis 
toksikološkega profila vseh zadevnih 
toksikoloških parametrov. Posebno 
pozornost pri oceni lokalne toksičnosti 
(draženje kože in oči) je treba nameniti 
senzibilizaciji kože; pri vpijanju žarkov 
UV pa toksičnosti, ki jo povzroča sončna 
svetloba.

Brez poseganja v člen 14, opis 
toksikološkega profila vseh zadevnih 
toksikoloških parametrov, ki so v 
smernicah ZOPP za testiranje sestavin 
kozmetičnih izdelkov in oceno njihove 
varnosti, zlasti za izdelek, v katerem se 
snov uporablja, opredeljeni kot relevantni.
Posebno pozornost pri oceni lokalne 
toksičnosti (draženje kože in oči) je treba 
nameniti senzibilizaciji kože; pri vpijanju 
žarkov UV pa toksičnosti, ki jo povzroča 
sončna svetloba.
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Or. en

Obrazložitev

Proizvajalci, ki opravljajo oceno varnosti snovi, ki jih uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, bi 
morali vedno upoštevati smernice ZOPP za testiranje kozmetičnih sestavin in njihovo obvezno 
oceno varnosti.

Predlog spremembe 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 8 – pododstavek 3 – alinea 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

– medsebojnega delovanja snovi. – medsebojnega delovanja snovi 
(kumulativni in sinergijski učinki).

Or. en

Obrazložitev

Kozmetični izdelki vsebujejo veliko različnih snovi, ljudje pa uporabljajo veliko različnih 
kozmetičnih izdelkov. Pri toksikološkem profilu bi bilo treba še posebej upoštevati morebitne 
kumulativne ali sinergijske učinke.

Predlog spremembe 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 9

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Opis neželenih stranskih učinkov in resnih 
neželenih stranskih učinkov kozmetičnega 
izdelka ali, kjer je ustrezno, drugih 
kozmetičnih izdelkov. To vključuje 
statistične podatke.

Popolni podatki o neželenih stranskih 
učinkih in resnih neželenih stranskih 
učinkih kozmetičnega izdelka ali, kjer je 
ustrezno, drugih kozmetičnih izdelkov. To 
vključuje statistične podatke.

Or. en
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Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebni so popolni podatki za te informacije, ne pa njihov „opis“.

Predlog spremembe 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Druge zadevne informacije, npr. opis 
obstoječih študij na podlagi ljudi 
prostovoljcev.

Druge zadevne informacije, npr. obstoječe 
študije na podlagi ljudi prostovoljcev.

Or. en

Obrazložitev

Izraz „opis“ je nov in zelo nejasen. V trenutno veljavni direktivi v tem kontekstu ne obstaja. 
Potrebne so informacije kot takšne, ne pa njihov „opis“. 

Predlog spremembe 118
Françoise Grossetête

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Druge zadevne informacije, npr. opis 
obstoječih študij na podlagi ljudi 
prostovoljcev.

Druge zadevne informacije, npr. opis 
obstoječih študij na podlagi ljudi 
prostovoljcev, ali upoštevanje izidov, 
utemeljenih s poskusi in podprtih z 
ocenami tveganja, ki so bile izvedene na 
drugih ustreznih področjih.

Or. fr
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Obrazložitev

Treba je omogočiti uporabo obstoječih podatkov iz ocen tveganja, ki so bile izvedene na 
drugih področjih, če so ti podatki pomembni za oceno varnosti zadevnega kozmetičnega 
izdelka.

Predlog spremembe 119
Lambert van Nistelrooij

Predlog uredbe
Priloga I – del A – točka 10

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Druge zadevne informacije, npr. opis 
obstoječih študij na podlagi ljudi 
prostovoljcev.

Druge zadevne informacije, npr. opis 
obstoječih študij na podlagi ljudi 
prostovoljcev ali upoštevanje utemeljenih 
in upravičenih rezultatov ocen tveganja, 
opravljenih na drugih ustreznih 
področjih.

Or. en

Obrazložitev

V primerih, ko je to pomembno za oceno varnosti obravnavanega izdelka bi morala obstajati 
možnost za uporabo obstoječih podatkov iz ocen tveganja z drugih področij.

Predlog spremembe 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Predlog uredbe
Priloga I – del B – točka 3 – podtočka 3

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ocenijo se možna medsebojna vplivanja 
snovi, ki jih vsebuje kozmetični izdelek. 
Če se takšno medsebojno vplivanje ne 
pričakuje, je to treba ustrezno utemeljiti.

Ocenijo se možna medsebojna vplivanja 
snovi, ki jih vsebuje kozmetični izdelek.

Or. en
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Obrazložitev

Neobstoječega učinka ni mogoče preveriti in ustrezno utemeljiti!

Predlog spremembe 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga III – uvod (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta seznam snovi ne velja za snovi v obliki 
nanomaterialov.

Or. en

Obrazložitev

Ta seznam je bil narejen za snovi v „navadni“ obliki, ni pa bil narejen za te snovi v 
nanoobliki. Vse nanomateriale, za katere je bilo dokazano, da so varni za uporabo, bi bilo 
treba navesti v Prilogi VIa. Treba je torej jasno navesti, da ta seznam snovi ne velja za te 
snovi v obliki nanomaterialov.

Predlog spremembe 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga IV – uvod (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta seznam snovi ne velja za snovi v obliki 
nanomaterialov.

Or. en

Obrazložitev

Ta seznam je bil narejen za snovi v „navadni“ obliki, ni pa bil narejen za te snovi v 
nanoobliki. Vse nanomateriale, za katere je bilo dokazano, da so varni za uporabo, bi bilo 
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treba navesti v Prilogi VIa. Treba je torej jasno navesti, da ta seznam snovi ne velja za te 
snovi v obliki nanomaterialov.

Predlog spremembe 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga V – uvod (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta seznam snovi ne velja za snovi v obliki 
nanomaterialov.

Or. en

Obrazložitev

Ta seznam je bil narejen za snovi v „navadni“ obliki, ni pa bil narejen za te snovi v 
nanoobliki. Vse nanomateriale, za katere je bilo dokazano, da so varni za uporabo, bi bilo 
treba navesti v Prilogi VIa. Treba je torej jasno navesti, da ta seznam snovi ne velja za te 
snovi v obliki nanomaterialov.

Predlog spremembe 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga VI – uvod (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Ta seznam snovi ne velja za snovi v obliki 
nanomaterialov.

Or. en

Obrazložitev

Ta seznam je bil narejen za snovi v „navadni“ obliki, ni pa bil narejen za te snovi v 
nanoobliki. Vse nanomateriale, za katere je bilo dokazano, da so varni za uporabo, bi bilo 
treba navesti v Prilogi VIa. Treba je torej jasno navesti, da ta seznam snovi ne velja za te 
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snovi v obliki nanomaterialov.

Predlog spremembe 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Predlog uredbe
Priloga VI a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VIa

Seznam dovoljenih nanomaterialov

Or. en

Obrazložitev

Sprememba predloga spremembe 29 poročevalca za zapolnitev vrzeli. Glavni nanomateriali, 
ki se sedaj uporabljajo, so npr. UV filtri, kot je titanov dioksid. Titanov dioksid je že naštet v 
Prilogi VI, čeprav za njegovo nanoobliko še nikoli ni bila opravljena posebna ocena za 
nanomateriale. Navedba v prilogah III–VI sama po sebi ne zagotavlja varnosti teh sestavin, 
kadar se uporabljajo v nanoobliki, in zato ne bi smela voditi do dovoljevanja takšnih uporab. 
Vse nanomateriale, ne glede na njihovo funkcijo, za katere je bilo ugotovljeno, da so varni za 
uporabo, bi bilo treba navesti v novi Prilogi VIa.
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