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Ändringsförslag 30
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Kosmetiska produkter bör vara säkra 
vid normal användning eller under 
förhållanden som rimligen kan förutses.
Särskilt bör avvägningen mellan risker och 
fördelar inte leda till risker för människors 
hälsa.

(12) Kosmetiska produkter bör vara säkra 
vid normal användning eller under 
förhållanden som rimligen kan förutses. 
Särskilt bör avvägningen mellan risker och 
fördelar inte leda till en oacceptabel risk 
som sannolikt får negativa följder för 
människors hälsa.

Or. en

Motivering

Det går inte att tala om ”nollsrisk” eller ”ingen risk” och därför måste ”risker” specificeras. 
Begreppet ”oacceptabel risk” används i Reach-förordningen (se t.ex. skäl 73 och 
artikel 68.1). I syfte att skapa enhetlighet med Reach-förordningen bör detta justeras.

Ändringsförslag 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) De testmetoder som för närvarande 
finns att tillgå är inte lämpliga när det 
gäller att göra en bedömning av de risker 
som är förknippade med nanomaterial. 
Nanospecifika testmetoder utan 
djurförsök bör tas fram så snabbt som 
möjligt. I syfte att skydda människors 
hälsa och undvika djurförsök bör 
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användning av nanomaterial i kosmetika 
förbjudas fram till dess att adekvata 
nanospecifika testmetoder utan djurförsök 
har godkänts för användning och en 
lämplig säkerhetsbedömning har gjorts på 
grundval av dessa tester.

Or. en

Motivering

För närvarande finns det inga adekvata metoder för bedömning av säkerheten hos 
nanomaterial. Eftersom djurförsök på kosmetiska beståndsdelar gradvis kommer att 
avvecklas fram till 2013 bör nanomaterial redan från början bedömas på grundval av 
nanospecifika testmetoder utan djurförsök. Fram till dess att nanospecifika testmetoder utan 
djurförsök finns att tillgå för en lämplig säkerhetsbedömning av nanomaterial i kosmetika bör 
sådan användning av nanomaterial förbjudas i syfte att skydda människors hälsa och undvika 
djurförsök.

Ändringsförslag 32
Margrete Auken

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Innan en kosmetisk produkt som 
innehåller nanomaterial som ännu inte 
har införts i bilaga VIa släpps ut på 
marknaden bör det nanomaterial som 
ingår i produkten bedömas av 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter på grundval av en 
lämplig nanospecifik 
säkerhetsbedömning. För att 
nanomaterialet ska tas med i bilaga VIa 
bör den ansvariga personen lämna in en 
begäran tillsammans med en 
riskbedömning till kommissionen. 
Riskbedömningen bör ta hänsyn till 
nanomaterialets särdrag och det avsedda 
användningsområdet för den kosmetiska 
produkten i fråga. En kosmetisk produkt 
som innehåller nanomaterial bör inte 
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släppas ut på marknaden såvida inte 
kommissionen med tillbörlig hänsyn till 
yttrandet från den vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter 
bedömer att användningen av 
nanomaterialet i produkten i fråga är 
säker.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 33
Dominique Vlasto

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) För att man ska kunna garantera 
produktsäkerheten bör förbjudna ämnen 
endast få förekomma i spårhalter om det 
vid korrekt tillverkning är tekniskt omöjligt 
att undvika dem och om produkten är 
säker.

(27) För att man ska kunna garantera 
produktsäkerheten bör förbjudna ämnen 
endast få förekomma i spårhalter om det
vid korrekt tillverkning är tekniskt omöjligt
att undvika dem och om produkten är 
säker. Tekniska innovationer som gör att 
förbjudna ämnen kan undvikas, även i 
spårhalten, bör prioriteras och tillämpas 
för att garantera en hög skyddsnivå för 
människors hälsa.

Or. fr

Motivering

Enligt mål 1 i motiveringen till omarbetningsförslaget ska kosmetiska produkter som släppts 
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ut på EU-marknaden vara säkra mot bakgrund av innovationen inom sektorn. Om de 
förbjudna ämnena kan undvikas rent tekniskt ska således medlemsstaterna se till att alla 
tekniska innovationer som kan ge en hög skyddsnivå för människors hälsa genomförs.

Ändringsförslag 34
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Det är i dag möjligt att garantera 
kosmetiska slutprodukters säkerhet på 
grundval av kunskaper om deras 
beståndsdelars säkerhet. Bestämmelser om 
att förbjuda att kosmetiska slutprodukter 
testas på djur följaktligen införas.
Kommissionens riktlinjer kan underlätta 
framför allt för små och medelstora 
företags att använda metoder som inte 
inbegriper användningen av djur för 
bedömning av kosmetiska slutprodukters 
säkerhet.

(31) Det är i dag möjligt att garantera 
kosmetiska slutprodukters säkerhet på 
grundval av kunskaper om deras 
beståndsdelars säkerhet. Bestämmelser om 
att förbjuda att kosmetiska slutprodukter 
testas på djur följaktligen införas. 
Kommissionens riktlinjer kan underlätta 
framför allt för små och medelstora företag
att använda både testmetoder och 
bedömningsförfaranden för relevanta 
tillgängliga uppgifter, inbegripet 
användning av jämförelser med 
strukturlika ämnen och sammanvägd 
bedömning, som inte inbegriper 
användningen av djur för bedömning av 
kosmetiska slutprodukters säkerhet.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att inse att alla relevanta tillgängliga uppgifter – oavsett om de härrör från 
befintliga in vitro-, in silico- eller GLP/icke-GLP-undersökningar på djur, befintliga 
humandata eller andra källor – bör beaktas på tillbörligt vis i samband med 
säkerhetsbedömningen av kosmetiska slutprodukter.
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Ändringsförslag 35
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Skäl 53a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53a) Vid genomförandet av 
säkerhetsbedömningar och utarbetandet 
av produktinformation kan den ansvariga 
personen förväntas utnyttja bland annat 
sådan information om ämnen som har 
tagits fram till följd av förordning (EG) 
nr 1907/2006. Om tryggandet av en säker 
användning av ämnen i kosmetiska 
produkter så kräver bör kommissionen 
överväga behovet av nödvändiga
ändringar i förordning (EG) 
nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

Alla relevanta tillgängliga uppgifter bör beaktas på tillbörligt vis i samband med 
säkerhetsbedömningen av kosmetiska slutprodukter. Ett viktigt tillskott till dessa uppgifter 
kommer sannolikt att komma från de kemikaliesäkerhetsrapporter som utarbetas i enlighet 
med förordning (EG) nr 1907/2006. Det behövs en bestämmelse om ett förfarande som 
medger ändring, vid behov, av förordning (EG) nr 1907/2006, så att lämplig information om 
ämnen finns tillgänglig för utarbetande av säkerhetsbedömningar för kosmetiska produkter 
och tillhörande produktinformation. Detta är i linje med Reach.

Ändringsförslag 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) kosmetisk beståndsdel: ett syntetiskt 
eller naturligt ämne eller en syntetisk eller 
naturlig blandning som avsiktligt har 
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tillförts en kosmetisk produkt,

Or. en

Ändringsförslag 37
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) tillverkare: fysisk eller juridisk person 
som konstruerar eller utformar en 
kosmetisk produkt eller som låter 
konstruera eller utforma en kosmetisk 
produkt, i eget namn eller under eget 
varumärke,

b) tillverkare: fysisk eller juridisk person 
som konstruerar eller utformar en 
kosmetisk produkt eller som låter 
konstruera eller utforma en kosmetisk 
produkt, eller som paketerar eller låter 
paketera en kosmetisk produkt i eget 
namn eller under eget varumärke,

Or. fr

Motivering

Den allmänna definitionen av tillverkare måste kompletteras och täcka alla moment i 
tillverkningen av den kosmetiska produkten.

Ändringsförslag 38
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) underleverantör: fysisk eller juridisk 
person som konstruerar, utformar eller 
paketerar produkter för någon annan 
fysisk eller juridisk persons räkning som 
är uppdragsgivare. En specifikation eller 
ett kontrakt förbinder uppdragsgivaren 
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med underleverantören. 

Or. fr

Ändringsförslag 39
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) distributör: fysisk eller juridisk person 
som köper och sedan säljer en produkt i 
oförändrat skick och inte har någon 
äganderätt till varumärket.

Or. fr

Ändringsförslag 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led g

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) spår: oavsiktlig förekomst av ett ämne 
till följd av föroreningar i naturliga eller 
syntetiska beståndsdelar, 
tillverkningsprocessen, lagring, migrering 
från transportmedel eller förpackningen,

g) spår: oavsiktlig och tekniskt oundviklig 
förekomst av ett ämne till följd av 
föroreningar i naturliga eller syntetiska 
beståndsdelar, tillverkningsprocessen, 
lagring, migrering från transportmedel eller 
förpackningen,

Or. en
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Ändringsförslag 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) nanomaterial: ett avsiktligt tillverkat 
material med en eller flera yttre 
dimensioner, eller en intern struktur, med 
ett omfång på 100nm eller mindre, som 
skulle kunna uppvisa nya egenskaper i 
jämförelse med samma material som inte 
har nanostorlekens egenskaper,

Or. en

Motivering

Nanomaterial används i kosmetika på grund av sina nya egenskaper jämfört med samma 
material i normal storlek. Deras små dimensioner riskerar att ge upphov till negativa effekter 
som måste utvärderas grundligt. Nanomaterial behöver definieras för att kunna tas med i 
säkerhetsbedömningen.

Denna definition återspeglar den fullständiga definition som vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter ger i sitt yttrande från december 2007 om säkerheten hos nanomaterial i 
kosmetiska produkter, samtidigt som begreppet nanomaterial i samband med denna 
förordning begränsas till att omfatta avsiktligt tillverkade material.

Ändringsförslag 42
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led k

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) biverkning: skadlig inverkan på 
människors hälsa vid normal eller rimligen 
förutsebar användning av en kosmetisk 
produkt,

k) biverkning: negativ inverkan på 
människors hälsa vid normal eller rimligen 
förutsebar användning av en särskild 
kosmetisk produkt,

Or. en
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att öka klarheten och undvika att använda ordet ”skadlig”. 
”Skadlig” har en särskild betydelse i annan EU-lagstiftning (t.ex. i Reach och i lagstiftningen 
om klassificering och märkning).

Ändringsförslag 43
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ka) nanoobjekt: objekt, struktur eller 
anordning som är fast och har tillverkats 
eller använts avsiktligt med en eller två 
dimensioner som befinner sig på en skala 
mellan 100 och 500 nm. 

Or. fr

Motivering

Den definition som föredraganden föreslår behöver kompletteras och omfattas av andra 
produkter med nanoteknik som bör beaktas och inbegripas på området för nanoteknik. Dessa 
produkter har en eller två dimensioner som är över den skala som anges i ändringsförslag 10.
Exempel på sådana produkter är nanotuber, nanofibrer, nanofilmer m.m. 

Ändringsförslag 44
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) allvarlig biverkning: biverkning som 
leder till tillfällig eller bestående 
funktionsnedsättning, funktionshinder,
sjukhusvård, missbildningar eller en 
allvarlig omedelbar risk eller till döden,

l) allvarlig biverkning: biverkning som är 
dödlig, livshotande för patienten, kräver 
eller förlänger sjukhusvård, är allvarligt 
eller långvarigt invalidiserande, medför 
betydande eller långvarig 
funktionsnedsättning eller leder till 
kongenital anomali eller missbildning,
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Or. fr

Motivering

För att åstadkomma konsekvens och kunna identifiera allvarliga och ovanliga tillstånd så 
snabbt som möjligt bör man anpassa definitionen ”allvarlig biverkning” till de definitioner 
som för närvarande gäller inom Världshälsoorganisationen och Internationella 
harmoniseringskonferensensen.

Ändringsförslag 45
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) allvarlig biverkning: biverkning som 
leder till tillfällig eller bestående
funktionsnedsättning, funktionshinder, 
sjukhusvård, missbildningar eller en
allvarlig omedelbar risk eller till döden,

l) allvarlig biverkning: biverkning som 
leder till funktionsnedsättning, 
funktionshinder, sjukhusvård eller 
förlängd sjukhusvistelse, medfödd 
anomali eller defekt, en livshotande 
situation eller till döden,

Or. en

Motivering

Av omsorg om enhetligheten tas här även hänsyn till ICH:s (Internationella 
harmoniseringskonferensen) och WHO:s (Världshälsoorganisationen) definitioner av 
”allvarlig biverkning”.

Ändringsförslag 46
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led na (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

na) förfalskad kosmetisk produkt: 
kosmetiska produkter, inklusive 
förpackning och etikett av dessa, med ett 
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varumärke, handelsnamn eller annan 
form av varumärkesidentifiering, tryck, 
emblem eller liknande som tillhör en 
annan tillverkare av kosmetiska produkter 
än den person som verkligen har tillverkat 
produkten som falskeligen påstås vara 
eller framställs som en produkt som har 
tillverkats av en annan tillverkare av 
kosmetiska produkter. 

Or. fr

Motivering

Den europeiska kosmetikasektorn är en av de branscher som är mest utsatt för 
varumärkesförfalskning, vilket har till följd att riskerna för folkhälsan ökar. Detta kräver 
konkreta åtgärder i denna förordning för att på lämpligt sätt ta itu med problemet genom att 
definiera det brottsliga handlandet, marknadskontrollen och informationen vid fall av 
bristande efterlevnad och i fråga om påföljderna. 

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Eftersom de definitioner av 
nanomaterial som olika organisationer 
har offentliggjort skiljer sig åt och med 
tanke på den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen inom nanoteknik ska 
kommissionen: 
a) föreslå en definition som accepteras på 
gemenskapsnivå, och om möjligt på 
internationell nivå av behöriga 
internationella forum, senast 18 månader 
efter att denna förordning har antagits. 
Efter att en överenskommelse har nåtts 
ska punkt 1a anpassas, 
b) ändra och anpassa definitionen i 
punkt 1a för att garantera att den är 
anpassad till den vetenskapliga och 
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tekniska utvecklingen och till definitioner 
som man senare enas om på 
internationell nivå.
De åtgärder som avses i punkterna a och 
b med syfte att ändra icke-väsentliga delar 
av denna förordning, bl.a. genom att 
komplettera dem, ska antas i enlighet med 
det föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27.3.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att man enas om en internationell definition av nanomaterial inom detta stora 
teknikområde som är under utveckling, och det är lika viktigt att den snarast integreras i 
denna förordning. Erfarenheterna har dock visat att det kan ta lång tid att nå fram till ett 
internationellt avtal och därför måste man antagligen dela upp det i två etapper – först ett 
avtal på EU-nivå och sedan ett på internationell nivå. 

Ändringsförslag 48
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 3 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kosmetiska produkters utseende, form, 
färg, lukt, förpackning, etikett, volym, 
storlek eller en kombination av dessa 
egenskaper ska inte av konsumenterna, 
särskilt barn, kunna förväxlas med 
livsmedel.

Or. pt

Motivering

Man måste undvika att kosmetiska produkter i allt högre grad förväxlas med livsmedel. 
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Ändringsförslag 49
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Den ansvariga personen (tillverkare, 
importör eller annan) är skyldig att svara 
alla behöriga myndigheter som hör av sig 
och tillhandahålla all efterfrågad 
information på ett för myndigheterna 
lättfattligt språk.

Or. pt

Ändringsförslag 50
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Distributörernas, importörernas och 

återförsäljarnas skyldigheter 
Om en distributör, importör eller
återförsäljare anser eller har skäl att tro 
att produkten är förfalskad och därmed 
inte överensstämmer med kraven i denna 
förordning får han inte släppa ut 
produkten på marknaden. 
Om en distributör, importör eller 
återförsäljare släpper eller redan har 
släppt en produkt på marknaden och i 
efterhand inser att produkten är 
förfalskad och således inte 
överensstämmer med denna förordning 
ska han genast dra tillbaka den från 
marknaden och utfärda en varning om 
redan sålda produkter. Om en förfalskad 
produkt redan har släppts på marknaden 
ska distributören dessutom informera de 
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behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat på vars marknad produkten 
har släppts. 

Or. fr

Motivering

Kampen mot förfalskningar är avgörande för folkhälsan och för konkurrensen. 

Ändringsförslag 51
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Överensstämmelse med god 
tillverkningssed ska anses föreligga om 
tillverkningen sker i enlighet med 
tillämpliga harmoniserade standarder, till 
vilka det har offentliggjorts hänvisningar i 
Europeiska unionens officiella tidning.

2. Överensstämmelse med god 
tillverkningssed ska anses föreligga om 
tillverkningen sker i enlighet med 
tillämpliga harmoniserade standarder, till 
vilka det har offentliggjorts hänvisningar i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller med andra internationellt erkända 
standarder.

Or. fr

Motivering

Syftet är att inte hindra den internationella handeln. 

Ändringsförslag 52
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvariga personen ska se till att
säkerhetsrapporten om de kosmetiska 

Den ansvariga personen ska se till att
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produkterna uppdateras med relevant 
kompletterande information som 
framkommit efter att produkterna släppts ut 
på marknaden.

a) den kosmetiska produktens avsedda 
användning och den förväntade 
systemiska exponeringen för enskilda 
beståndsdelar i en slutlig sammansättning 
beaktas i säkerhetsbedömningen,
b) en lämplig sammanvägd bedömning 
tillämpas vid säkerhetsbedömningen i 
syfte att beakta relevanta uppgifter från 
flera olika källor, inbegripet uppgifter 
från in vitro- eller in silico-
undersökningar samt befintliga in vivo-
undersökningar och undersökningar på 
människor, oavsett om de följer god 
laboratoriesed (GLP) eller inte,
c) säkerhetsrapporten om de kosmetiska 
produkterna uppdateras med relevant 
kompletterande information som 
framkommit efter att produkterna släppts ut 
på marknaden.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att inse att alla relevanta tillgängliga uppgifter – oavsett om de härrör från 
befintliga in vitro-, in silico- eller GLP/icke-GLP-undersökningar på djur, befintliga 
humandata eller andra källor – bör beaktas på tillbörligt vis i samband med 
säkerhetsbedömningen av kosmetiska slutprodukter.

Ändringsförslag 53
Erna Hennicot-Schoepges

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den ansvariga personen ska se till att 
säkerhetsrapporten om de kosmetiska 
produkterna uppdateras med relevant 

Den ansvariga personen ska se till 
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kompletterande information som 
framkommit efter att produkterna släppts ut 
på marknaden.

a) att den kosmetiska produktens avsedda 
användning och den systematiska 
exponeringen för olika ingredienser i den 
slutliga sammansättningen beaktas i 
säkerhetsbedömningen,
b) att en lämplig analys grundad på en 
sammanvägd bedömning av uppgifterna 
används i säkerhetsbedömningen för att 
granska relevanta uppgifter från olika 
källor, däribland uppgifter från befintliga 
in vitro-studier, in silico-studier och från 
studier enligt god laboratoriesed och om 
människor,
c) att säkerhetsrapporten om de kosmetiska 
produkterna uppdateras med relevant 
kompletterande information som 
framkommit efter att produkterna släppts ut 
på marknaden.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att inse att alla relevanta uppgifter som finns tillgängliga, oavsett om de 
kommer från in vitro-studier, in silico-studier, befintliga djur- eller människostudier enligt 
god laboratoriesed eller från andra källor, måste beaktas på lämpligt sätt i den slutliga 
säkerhetsbedömningen om de kosmetiska produkterna (se även ändringsförslag 6).

Ändringsförslag 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Säkerhetsbedömningen av de kosmetiska 
produkterna i enlighet med del B i bilaga I 
ska göras av en person med examensbevis, 
utbildningsbevis eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 

2. Säkerhetsbedömningen av de kosmetiska 
produkterna i enlighet med del B i bilaga I 
ska göras av en person med examensbevis, 
utbildningsbevis eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
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högskoleutbildning, eller en utbildning som 
erkänns som likvärdig av en medlemsstat, 
omfattande minst tre års teoretiska och 
praktiska studier i farmaci, toxikologi, 
dermatologi, medicin eller ett liknande 
ämne.

högskoleutbildning, eller en utbildning som 
erkänns som likvärdig av en medlemsstat, 
omfattande minst tre års teoretiska och 
praktiska studier i farmaci, toxikologi, 
medicin, kemi eller ett liknande ämne.

Or. en

Ändringsförslag 55
Bart Staes

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Säkerhetsbedömningen av de kosmetiska 
produkterna i enlighet med del B i bilaga I 
ska göras av en person med examensbevis, 
utbildningsbevis eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
högskoleutbildning, eller en utbildning som 
erkänns som likvärdig av en medlemsstat, 
omfattande minst tre års teoretiska och 
praktiska studier i farmaci, toxikologi, 
dermatologi, medicin eller ett liknande 
ämne.

2. Säkerhetsbedömningen av de kosmetiska 
produkterna i enlighet med del B i bilaga I 
ska göras av en person med examensbevis, 
utbildningsbevis eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
högskoleutbildning, eller en utbildning som 
erkänns som likvärdig av en medlemsstat, i 
farmaci, toxikologi, medicin eller ett 
liknande ämne.

Or. en

Motivering

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

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ansvariga ska förvara 
produktinformation om de kosmetiska 
produkter som han eller hon är ansvarig 
person för.

1. Den ansvariga personen ska förvara 
produktinformation om de kosmetiska 
produkter på marknaden som han eller 
hon är ansvarig för.

Or. pl

Motivering

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

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

Ändringsförslag 57
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ansvariga ska förvara 
produktinformation om de kosmetiska 
produkter som han eller hon är ansvarig 
person för.

1. Den ansvariga personen ska förvara 
produktinformation om de kosmetiska 
produkter på marknaden som han eller 
hon är ansvarig för.

Or. pl
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Motivering

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

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

Ändringsförslag 58
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den ansvariga ska förvara 
produktinformation om de kosmetiska 
produkter som han eller hon är ansvarig 
person för.

1. Den ansvariga ska förvara 
produktinformation om de kosmetiska
produkter som han eller hon är ansvarig 
person för. Om utvecklings- eller 
produktionsverksamheten har lagts ut på 
underleverantörer får ansvaret att förvara 
produktinformationen delas mellan den 
person som är ansvarig för att produkten 
släpps på marknaden och 
underleverantörerna, enligt ett skriftligt 
kontrakt.

Or. fr

Motivering

Det är viktigt att man i denna förordning tar hänsyn till alla de gånger som personer som är 
ansvariga för att släppa en produkt på marknaden lägger ut utvecklingen och produktionen 
av den kosmetiska produkten på underleverantörer. I sådana fall ska förvaringen av 
produktinformation av olika skäl delas mellan uppdragsgivaren och underleverantören 
(uppdatering av uppgifter, sekretess och adressmärkning). 
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Ändringsförslag 59
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Den ansvariga personen ska se till att 
produktinformationen är lätt åtkomlig 
under en period av minst tio år efter 
denna kosmetiska produkts sista leverans. 

Or. fr

Motivering

Man måste fastställa hur länge produktinformationen ska förvaras efter det att den 
kosmetiska produkten har försvunnit från marknaden. Tio år är den period som har fastställts 
för förvaringen av annan information i andra förordningar. 

Ändringsförslag 60
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om det inte finns någon tillämplig 
gemenskapslagstiftning ska kravet i 
punkt 1 anses vara uppfyllt om den 
använda metoden är förenlig med 
tillämpliga harmoniserade standarder, till 
vilka det har offentliggjorts hänvisningar i 
Europeiska unionens officiella tidning.

2. Om det inte finns någon tillämplig 
gemenskapslagstiftning ska kravet i 
punkt 1 anses vara uppfyllt om den 
använda metoden är förenlig med 
tillämpliga harmoniserade standarder, till 
vilka det har offentliggjorts hänvisningar i 
Europeiska unionens officiella tidning, 
eller med andra internationellt erkända 
standarder.

Or. fr

Motivering

Syftet är att inte hindra den internationella handeln. 
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Ändringsförslag 61
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Den kosmetiska produktens 
originaletikett.

Or. pt

Ändringsförslag 62
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Behörig myndighet och på vilket eller 
vilka språk som produktinformationen 
kommer att ges.

Or. pt

Ändringsförslag 63
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Kontaktuppgifter till den lokala 
distributören i de medlemsstater där 
produkten har släppts ut på marknaden. 

Or. pt
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Ändringsförslag 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Förekomst av andra ämnen i form av 
mikroniserade partiklar än de ämnen som 
förtecknas i bilagorna III–VI till denna 
förordning.

e) Förekomst av ämnen i form av 
mikroniserade partiklar eller 
nanomaterial.

Or. en

Motivering

Modifiering av ändringsförslag 16 från föredraganden. Mikroniserade partiklar är inte 
detsamma som nanomaterial. Anmälan bör omfatta både mikroniserade partiklar och 
nanomaterial. Inga undantag bör beviljas för ämnen som förtecknas i bilagorna III–VI.

Ändringsförslag 65
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 10 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) En kopia av etiketten för varje 
medlemsstat där den kosmetiska 
produkten har släppts ut på marknaden.

Or. pt
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Ändringsförslag 66
Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) andra ämnen framställda i form av 
nanomaterial än de som ingår i 
bilaga VIa och ämnen som framställts i 
form av nanomaterial och som inte 
används i enlighet med de bestämmelser 
som fastställts i denna bilaga,

Or. en

Motivering

Modifiering av ändringsförslag 17 från föredraganden i syfte att täppa till ett stort kryphål.

Viktiga nanomaterial som används för tillfället är t.ex. UV-filter såsom titandioxid. 
Titandioxid ingår redan i bilaga VI trots att dess nanoform aldrig har blivit föremål för en 
nanospecifik bedömning. Att en beståndsdel finns upptagen i bilagorna III–VI garanterar 
alltså inte att den är säker då den används i nanoform och bör därför inte leda till tillstånd 
för sådan användning. Alla nanomaterial, oavsett funktion, som befinns vara säkra för 
användning bör förtecknas i bilaga VIa.

Ändringsförslag 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1 – stycke ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) nanomaterial fram till dess att 
säkerhetsbedömningar avseende 
nanomaterials effekter på människors 
hälsa som genomförts på grundval av 
information som härrör från 
vetenskapligt robusta, nanospecifika 
säkerhetstest som inte inbegriper 
användning av ryggradsdjur har visat att 
deras användning är säker.
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Or. en

Motivering

För närvarande finns det inga adekvata metoder för bedömning av säkerheten hos 
nanomaterial. Eftersom djurförsök på kosmetiska beståndsdelar gradvis kommer att 
avvecklas bör nanomaterial bedömas på grundval av nanospecifika testmetoder utan 
djurförsök. Fram till dess att nanospecifika testmetoder utan djurförsök finns att tillgå för en 
lämplig säkerhetsbedömning av nanomaterial i kosmetika bör sådan användning av 
nanomaterial förbjudas i syfte att skydda människors hälsa och undvika djurförsök.

Ändringsförslag 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om en anmälan i enlighet med 
föregående punkt avser en produkt som 
innehåller ett eller flera ämnen i form av 
nanomaterial enligt definitionen i 
punkt 1 e som inte ingår i 
bilagorna III-VI till denna förordning, 
ska den ansvariga personen lämna in 
anmälan senast tre månader innan 
produkten släpps ut på marknaden.

Or. en

Motivering

I anslutning till den föreslagna ändringen till artikel 12a och i syfte att garantera 
konsumentsäkerheten föreslås här tidig anmälan av kosmetiska produkter som innehåller 
nanomaterial som inte har uppförts i bilagorna III och VI. I linje med åtgärderna i 
artiklarna 24 och 25 om administrativt samarbete kommer detta tidigareläggande att ge 
behöriga myndigheter möjlighet att ta del av säkerhetsrapporten för produkten i fråga innan 
den släpps ut på marknaden. Detta kommer att möjliggöra en utvärdering och vid behov 
skapa förutsättningar för genomförandet av nödvändiga åtgärder (t.ex. begäran om råd från 
vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter).
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Ändringsförslag 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Med förbehåll för ett 
kommissionsbeslut att låta bilaga IV även 
omfatta hårfärgningsmedel får dessa 
produkter inte innehålla andra färgämnen 
avsedda för hårfärgning än de som upptas i 
bilaga IV och färgämnen avsedda för 
hårfärgning som inte används i enlighet 
med villkoren i den bilagan.

2. Senast den 31 december 2009 får dessa 
produkter inte innehålla andra färgämnen 
avsedda för hårfärgning än de som upptas i 
bilaga IV och färgämnen avsedda för 
hårfärgning som inte används i enlighet 
med villkoren i den bilagan.

Or. en

Motivering

Den fortsatta bristen på lämpliga säkerhetstest för hårfärgningsmedel, varav många 
misstänks vara cancerframkallande eller mutagena, är oacceptabel. Vetenskapliga kommittén 
har upprepade gånger påtalat bristen på lämpliga uppgifter för bedömning av säkerheten hos 
hårfärgningsmedel. Gång på gång har industrin beviljats mer tid att tillhandahålla 
uppgifterna. Genom direktiv 2007/67/EG förlängdes tidsfristen med ytterligare 2 år till slutet 
av 2009. Denna tidsfrist bör vara industrins sista chans att tillhandahålla adekvata uppgifter. 
För att undvika att kommissionen än en gång förlänger tidsfristen i ett kommittéförfarande 
bör den antas genom medbeslutandeförfarandet.

Ändringsförslag 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen och strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa ämnen får dock användas i 
kosmetiska produkter om samtliga följande 
villkor är uppfyllda efter att de i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG har klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2:

Dessa ämnen får dock undantagsvis
användas i särskilda kosmetiska produkter 
om samtliga följande villkor är uppfyllda 
efter att de i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG har klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2 
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efter denna förordnings ikraftträdande:
– De har utvärderats av vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter och 
befunnits säkra att använda i kosmetiska 
produkter, särskilt med avseende på 
exponering.

– De har utvärderats av vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter och 
befunnits säkra att använda i särskilda 
kosmetiska produkter, särskilt med 
avseende på den generella exponeringen
från andra betydande källor och med 
särskild hänsyn till sårbara 
befolkningsgrupper.

Or. en

Motivering

Det aktuella förbudet mot cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen 
som redan har klassificerats som sådana har inte gett upphov till några problem. 
Kommissionen föreslog det kommande undantaget bara för att ta hänsyn till framtida 
klassificering av vissa ämnen. Därför bör undantagen endast gälla ämnen som i framtiden 
kommer att klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska. 
Undantagen bör dessutom bara gälla särskilda användningar, och inte kosmetiska produkter 
i allmänhet.

Ändringsförslag 71
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – strecksatserna 1–3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De har utvärderats av vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter och 
befunnits säkra att använda i kosmetiska 
produkter, särskilt med avseende på 
exponering.

i) De har utvärderats av vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter och 
befunnits säkra att använda i kosmetiska 
produkter, särskilt med avseende på den
generella exponeringen från andra källor 
och med särskild hänsyn till sårbara 
befolknings- och yrkesgrupper.

ii) De har under en längre tid använts 
som beståndsdelar i kosmetiska produkter 
utan betänkligheter avseende säkerheten 
när det gäller deras cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska 
egenskaper.
iii) Effekten anses ha en tröskel och 
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säkerhetsmarginalen för dessa ämnen är 
åtminstone 1 000 enligt den 
säkerhetsbedömning som avses i artikel 7.

– De uppfyller kraven på 
livsmedelssäkerhet enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 om allmänna principer 
och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet

iv) De uppfyller kraven på 
livsmedelssäkerhet enligt definitionen i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 om allmänna principer 
och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet

– Det finns inga andra lämpliga alternativ, 
vilket framgår av en analys av alternativen

v) Det finns inga andra lämpliga alternativ, 
vilket framgår av en analys av alternativen

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att inga ”nya” cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska 
ämnen bör tillföras kosmetiska produkter i syfte att minska antalet kemikalier som kan 
undantas från det allmänna förbudet och i syfte att se till att vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter inte överhopas av begäranden om utvärdering av ämnen. Vidare bör en 
restriktiv säkerhetsmarginal införas (10 för påverkan mellan arter (djur till människa)), 10 
för påverkan inom en art (mellan olika människor) och 10 på grund av att de 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnena och de kumulativa 
effekterna ger anledning till oro.

Ändringsförslag 72
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Det finns inga andra lämpliga alternativ, 
vilket framgår av en analys av alternativen.

– Det finns inga andra lämpliga alternativ 
som är ekonomiskt och tekniskt 
genomförbara, vilket framgår av en analys 
av alternativen.

Or. fr
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Motivering

Termen ”lämpliga alternativ” måste kompletteras så att det framgår att alternativen ska vara 
ekonomiskt och tekniskt genomförbara, precis som i Reach-förordningen.

Ändringsförslag 73
Dorette Corbey

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Undantagen bör vara tidsbegränsade 
och inbegripa ett krav på att företaget 
lämnar in en substitutionsplan.

en

Ändringsförslag 74
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ge kommittén för 
konsumentprodukter i uppdrag att göra en 
ny utvärdering av dessa ämnen så snart det 
finns tvivel om säkerheten, och senast 
fem år efter att ämnena har införts i 
bilagorna III–VI.

Kommissionen ska ge kommittén för 
konsumentprodukter i uppdrag att göra en 
ny utvärdering av en eller flera av dessa 
ämnen

– om, i enlighet med artiklarna 60 och 61 
i förordning (EG) nr 1907/2006, 
kommissionen inför krav, vägrar eller 
återkallar tillståndet för ämnet eller 
ämnena med anledning av den totala 
exponeringen från andra källor,
– så snart det finns tvivel om säkerheten, 
och senast fem år efter att ämnena har 
införts i bilagorna III–VI.

Or. fr
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Motivering

Termen” lämpliga alternativ” måste kompletteras så att det framgår att alternativen ska vara 
ekonomiskt och tekniskt genomförbara, precis som i Reach-förordningen.

Ändringsförslag 75
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När gemenskapskriterier eller 
internationellt överenskomna kriterier för 
identifiering av hormonstörande ämnen 
finns tillgängliga, eller senast 5 år efter 
det att denna förordning har trätt i kraft, 
ska kommissionen se över förordningen 
med avseende på hormonstörande ämnen.

Or. en

Ändringsförslag 76
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Nanomaterial

1. Ett nanomaterial får endast användas i 
en särskild kosmetisk produkt om ämnet 
har utvärderats av vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter och 
befunnits säkert att använda i denna 
kosmetiska produkt. Kommissionen ska 
för detta ändamål anta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27.3.



PE412.251v01-00 32/68 AM\742694SV.doc

SV

2. Om en tillverkare före den dag som 
avses i artikel 34.1 på EU-marknaden har 
släppt ut en kosmetisk produkt som 
innehåller nanomaterial, ska den 
omedelbart till kommissionen anmäla de 
nanomaterial som används i denna 
produkt. Inom de sex månader som följer 
på förordningens ikraftträdande ska 
tillverkaren lämna in säkerhetsuppgifter 
om dessa ämnen till vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter i syfte 
att få ämnena bedömda. Om tillverkaren 
inte ställer några säkerhetsuppgifter till 
förfogande inom denna tid ska 
produkterna avlägsnas från marknaden. 
Vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter bör ha två år på sig 
efter denna förordnings ikraftträdande 
för att bedöma säkerheten hos de 
kosmetiska produkter som innehåller 
nanomaterial och som redan finns på 
EU-marknaden och för att utarbeta en 
positivlista i bilaga VIa.
Om vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter inte inom tidsfristen 
på två år bedömer säkerheten hos de 
kosmetiska produkter som innehåller 
nanomaterial och som har släppts ut på 
marknaden före denna förordnings 
ikraftträdande, ska dessa produkter 
avlägsnas från marknaden.
3. Om det föreligger tvingande, 
brådskande skäl eller om vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter hyser 
tvivel om säkerheten hos ett särskilt 
nanomaterial, får kommissionen tillämpa 
det skyndsamma förfarande som avses i 
artikel 27.4.
Kommissionen ska ge vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter i 
uppdrag att göra en ny utvärdering av 
nanomaterial som ingår i positivlistan i 
bilaga VIa så snart det finns tvivel om 
säkerheten, och senast fem år efter att 
ämnena har införts i denna bilaga.
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Or. en

Motivering

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

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

Ändringsförslag 77
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Nanomaterial

1. Ett nanomaterial får endast användas i 
kosmetiska produkter om ämnet har 
utvärderats av den vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter och 
befunnits säkert för användning i de 
kosmetiska produkterna. Kommissionen 
ska för detta ändamål anta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med det föreskrivande 
förfarande med kontroll som avses i 
artikel 27.3 .
2. Om en tillverkare av kosmetiska 
produkter har släppt ut en produkt på 
marknaden som innehåller en eller flera 
nanomaterial före datumet för 
ikraftträdandet enligt artikel 34.1 ska 
tillverkaren inom två månader anmäla 
vilka nanomaterial som har används i de 
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kosmetiska produkterna.
Senast den ...* ska tillverkaren till den 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter lämna 
säkerhetsuppgifterna om nanomaterialen 
så att den vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter kan göra en 
utvärdering. 
Om dessa uppgifter inte lämnas inom den 
period som fastställs i föregående stycke 
ska de kosmetiska produkter som 
innehåller det eller de nanomaterial som 
berörs omedelbart dras tillbaka från 
marknaden. 
Senast den ...** ska den vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter 
utvärdera de nanomaterial som 
tillverkarna har anmält och ta upp dessa i 
de aktuella bilagorna enligt resultatet från 
utvärderingarna. 
3. Om det finns tvingande, brådskande 
skäl eller om den vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter 
redogör för nya farhågor beträffande ett 
nanomaterials säkerhet får kommissionen 
tillämpa det skyndsamma förfarandet som 
avses i artikel 27.4. 
4. Kommissionen ska ge den 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter i uppdrag att 
omvärdera dessa ämnen så snart 
osäkerhet uppstår om deras säkerhet, och 
under alla omständigheter minst vart 
femte år från det att ämnena har 
upptagits i bilagan.
______________
* Sex månader efter denna förordnings 
ikraftträdande. 
** Två år efter denna förordnings 
ikraftträdande. 

Or. fr
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Motivering

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

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

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Nanomaterial

Kommissionen ska minst vart femte år 
ompröva bestämmelserna om 
nanomaterial i denna förordning mot 
bakgrund av den vetenskapliga 
utvecklingen och, vid behov, föreslå 
lämpliga ändringar av dessa 
bestämmelser. 
Kommissionen ska överlämna en årlig 
rapport till rådet och parlamentet om 
utvecklingen av användningen av 
nanomaterial i kosmetiska produkter 
inom EU. Denna rapport ska 
huvudsakligen sammanfatta den typ av 
användningsområden som anmälts och 
antalet anmälningar, utvecklingen inom 
karaktäriseringsmetoder och av riktlinjer 
för säkerhetsbedömningen samt 
informationsinitiativ som riktar sig till 
allmänheten och de internationella 
samarbetsprogrammen. 

Or. fr
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Motivering

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

(**)Il est important également de pouvoir assurer une bonne transparence des progrès 
réalisés dans le domaine de l’utilisation des nanomatériaux.

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

Förslag till förordning
Artikel 12b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12b
Nanomaterial

Efter den ...* kan befintliga kosmetiska 
produkter som innehåller nanomaterial 
släppas ut på marknaden, under 
förutsättning att 
a)
– den ansvariga personen inom tre 
månader informerar kommissionen om
produktkategori och särdragen hos de 
nanomaterials som används i produkten.
– den vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter gör en utvärdering 
som visar att användningen av 
nanomaterial i denna kategori produkter 
är säker. 
Minst sex månader före utsläppandet på 
marknaden
– av alla kategorier kosmetiska produkter 
som innehåller nya nanomaterial,
– av en kategori kosmetisk produkt som 
innehåller befintliga nanomaterial som 
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inte tidigare har använts i den kategorin 
produkter före utsläppandet på
marknaden,
ska den ansvariga personen underrätta 
kommissionen om den information som 
nämns i artikel 10 och samtidigt, 
tillsammans med anmälan, överlämna en 
riskbedömning där hänsyn tas till 
nanomaterialens särdrag och den 
kosmetiska produktens avsedda 
användningsområde. Produkten kan 
släppas ut på marknaden förutsatt att en 
utvärdering som gjorts av den 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter visar att 
användningen av nanomaterial i denna 
kategori produkter är säker.
______________

* EUT : datumet för denna förordnings 
ikraftträdande. 

Or. fr

Motivering

Det sker för närvarande en stor teknisk utveckling kring nanomaterial och det är därför 
viktigt med särskilda garantier för att användningen av nanomaterial ska gynna och vara 
riskfri för användarna.

Ändringsförslag 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Nanomaterial

Kommissionen ska varje år ge 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter i uppdrag att 
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offentliggöra en rapport om nanomaterial 
som används i kosmetiska produkter.
I rapporten ska följande beaktas:
– Anmälningar som har mottagits under 
året i enlighet med artikel 10 i denna 
förordning.
– En omfattande översikt över 
vetenskapliga säkerhetsuppgifter som 
nyligen har blivit tillgängliga eller nyligen 
har offentliggjorts.
– Eventuella yttranden från de 
vetenskapliga kommittéerna över 
nanomaterial.
Efter en bedömning av de handlingar som 
har lämnats in av vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter får 
kommissionen vid behov lägga fram 
förslag om åtgärder för att förbättra 
konsumentsäkerheten.

Or. en

Motivering

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

Förslag till förordning
Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 12a
Ämnen med kraftiga hudsensibiliserande 

egenskaper
1. När det gäller ämnen som 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter har kategoriserat 
som extremt sensibiliserande ska 
kommissionen senast två år efter denna 
förordnings ikraftträdande lägga fram ett 
förslag om förbud mot deras användning i 
kosmetiska produkter.
Därefter ska kommissionen senast 
sex månader efter offentliggörande av ett 
yttrande från vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter som kategoriserar 
ett ämne som extremt sensibiliserande 
lägga fram ett förslag om förbud mot att 
ämnet används i kosmetiska produkter.
2. När det gäller ämnen som 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter har kategoriserat 
som kraftigt sensibiliserande ska 
kommissionen senast fem år efter denna 
förordnings ikraftträdande lägga fram ett 
förslag om förbud mot deras användning i 
kosmetiska produkter.
Därefter ska kommissionen senast 
sex månader efter offentliggörande av ett 
yttrande från vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter som kategoriserar 
ett ämne som kraftigt sensibiliserande 
lägga fram ett förslag om förbud mot att 
ämnet används i kosmetiska produkter.
3. Kommissionen får föreslå en 
begränsning i stället för ett förbud för de 
ämnen som avses i punkterna 1 och 2 
förutsatt att båda följande villkor är 
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uppfyllda:
i. Ämnena har utvärderats och befunnits 
säkra av vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter, särskilt med 
avseende på exponering.
ii. Det finns inga lämpliga alternativa 
ämnen, vilket framgår av en analys av 
alternativen.
Kommissionen ska ge kommittén för 
konsumentprodukter i uppdrag att göra 
en ny utvärdering av dessa ämnen så 
snart det finns tvivel om säkerheten, och 
senast fem år efter att ämnena har införts 
i bilagorna III och IV.
4. För att uppfylla kraven i punkterna 1, 2 
och 3 i denna artikel ska kommissionen 
följa det förfarande som avses i artikel 26.
5. Kommissionen ska senast sju år efter 
denna förordnings ikraftträdande 
utvärdera effekterna av de åtgärder som 
avses i denna artikel och vid behov lägga 
fram en plan för att garantera att den risk 
som ämnen med kraftiga sensibiliserande 
egenskaper utgör för konsumenter 
kontrolleras på ett adekvat sätt.

Or. en

Motivering

Kontaktallergi och allergisk kontaktdermatit orsakad av hårfärgningsmedel är ett allvarligt 
hälsoproblem för konsumenter och samhälle. Hårfärgningsmedel kan förorsaka allergiska 
reaktioner, ibland även mycket allvarliga sådana, som kan leda till sjukledighet, sjukhusvård 
och till och med döden. Arbetsmiljön för professionella frisörer kan dessutom påverkas 
avsevärt i och med att kontakt med dessa kemikalier kan leda till funktionshinder och 
förtidspensionering. Förekomsten av allergiska reaktioner är relativt hög och enligt uppgift 
har 5,3 procent av konsumenterna upplevt en hudreaktion då de har färgat håret.
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Ändringsförslag 82
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Ursprungslandet, om den kosmetiska 
produkten inte är tillverkad i EU.

Or. pt

Ändringsförslag 83
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led c – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Datum för kortaste hållbarhetstid behöver 
inte anges för sådana kosmetiska 
produkter vars hållbarhet överstiger 
30 månader. För kosmetiska produkter 
vars hållbarhet är minst 30 månader ska 
informationen kompletteras med en 
angivelse om hur länge produkten är 
säker efter det att förpackningen öppnats.
Denna uppgift ska anges med den symbol 
som anges i punkt 2 i bilaga VII till denna 
förordning följd av tidsangivelse (uttryckt 
i månader och/eller år).

utgår

Or. pt

Ändringsförslag 84
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led g – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

g) En förteckning över beståndsdelar. g) En förteckning över beståndsdelar, 
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Informationen behöver endast anges på 
förpackningen. Förteckningen ska föregås 
av ordet ”ingredients”.

baserad på INCI-nomenklaturen 
(International Nomenclature for Cosmetic 
Ingredients). Informationen behöver 
endast anges på förpackningen. 
Förteckningen ska föregås av ordet 
”ingredients”.

Or. pt

Ändringsförslag 85
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led g – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beståndsdelar i form av ett nanomaterial 
ska tydligt anges i förteckningen över 
beståndsdelar . Termen ”nano” ska 
föregå termen ”beståndsdel”.

Or. fr

Motivering

Nanoteknik omfattas av mycket specifika bestämmelser i den omarbetade lagstiftningen om 
kosmetiska produkter. De nanotekniska beståndsdelar som används i berörda kosmetiska 
produkter måste finnas med i förteckningen över beståndsdelar. Alla berörda parter 
(konsumenter, tillsynsmyndigheter m.fl.) kommer på så sätt att garanteras tillräcklig 
information och insyn. 

Ändringsförslag 86
Åsa Westlund

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led g – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla beståndsdelar som ingår i form av ett 
nanomaterial ska anges tydligt i 
förteckningen över beståndsdelar. Ledet 
”nano-” ska föregå namnet på 
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beståndsdelen.

Or. en

Motivering

För att det ska vara möjligt att identifiera kosmetiska produkter som innehåller nanomaterial 
bör alla nanomaterial som används i kosmetiska produkter anges i förteckningen över 
beståndsdelar på produkterna.

Ändringsförslag 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led g – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Nanomaterial ska hänvisas till med 
prefixet ”nano”.

Or. en

Motivering

Det bör tydligt framgå av förteckningen över beståndsdelar om nanomaterial har använts. 
Detta är i linje med punkt 20 i Europaparlamentets resolution av den 28 september 2006 om 
nanovetenskap och nanoteknik där det rekommenderas att det i förteckningen över vad 
konsumentprodukter består av skall anges om material av tillverkade nanopartiklar har 
tillsatts. Detta är desto mer relevant eftersom befintliga men otestade nanomaterial riskerar 
att finnas kvar i kosmetiska produkter under flera års tid.

Ändringsförslag 88
Duarte Freitas

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 – led g – stycke 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Färgämnen som inte är avsedda för 
hårfärgning får förtecknas i valfri ordning 
efter övriga kosmetiska beståndsdelar. I 

Färgämnen som inte är avsedda för 
hårfärgning får förtecknas i valfri ordning 
efter övriga kosmetiska beståndsdelar. I 
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fråga om kosmetiska produkter som 
används i estetiskt syfte och som 
förekommer i flera nyanser får samtliga 
färgämnen som inte är avsedda för 
hårfärgning och som används i de olika 
nyanserna nämnas i förteckningen, om 
uttrycket ”kan innehålla” eller symbolen 
”+/–” läggs till.

fråga om kosmetiska produkter som 
används i estetiskt syfte och som 
förekommer i flera nyanser får samtliga 
färgämnen som inte är avsedda för 
hårfärgning och som används i de olika 
nyanserna nämnas i förteckningen, om 
uttrycket ”kan innehålla” eller symbolen 
”+/–” läggs till. CI-nomenklaturen 
(Colour Index) ska användas.

Or. pt

Ändringsförslag 89
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Den information som nämns i 1 g ska 
anges med hjälp av de generiska namn på 
beståndsdelar som anges i den ordlista som 
föreskrivs i artikel 28. Om det inte finns 
något generiskt namn på beståndsdelen ska 
en beteckning från en allmänt erkänd 
nomenklatur användas.

7. Den information som nämns i 1 g ska 
anges med hjälp av de generiska namn på 
beståndsdelar som anges i den ordlista som 
föreskrivs i artikel 28, i enlighet med den 
internationella nomenklaturen för 
kosmetiska produkter (INCI). Om det inte 
finns något generiskt namn på 
beståndsdelen ska en beteckning från en 
allmänt erkänd nomenklatur användas.

Or. fr

Motivering

Artikel 28 föreskriver att kommissionen ska upprätta och offentliggöra en ordlista med 
generiska namn på beståndsdelar och att den ska grundas på INCI- nomenklaturen.
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Ändringsförslag 90
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa tecken får inte innehålla oriktig 
information och/eller på något sätt, även 
genom den allmänna utformningen –
även om informationen är korrekt i sak –
vilseleda eller sannolikt komma att 
vilseleda genomsnittskonsumenten i ett 
eller flera av följande avseenden, samt i 
någotdera fallet medföra eller sannolikt 
komma att medföra att denne fattar ett 
affärsbeslut som han annars inte skulle 
ha fattat:
a) Den kosmetiska produktens förekomst 
eller beskaffenhet.
b) Den kosmetiska produktens 
utmärkande egenskaper, som t.ex. dess 
tillgänglighet, fördelar, risker, utförande, 
sammansättning, tillbehör, kundservice 
efter försäljning och 
reklamationshantering, metod och datum 
för tillverkning eller tillhandahållande, 
leverans, ändamålsenlighet, 
användningsområde, kvantitet, 
specifikation, geografiskt eller 
kommersiellt ursprung eller det resultat 
som kan förväntas av användningen, eller 
resultat och egenskaper som framkommit 
vid provningar eller undersökningar som 
utförts på produkten ifråga.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag är fullständigt i linje med direktiv 2005/29/EG om otillbörliga 
affärsmetoder på den inre marknaden, närmare bestämt dess artikel 6 och skäl 14, där det 
fastställs att det vore önskvärt att till vilseledande affärsmetoder räkna otillbörliga metoder, 
inklusive vilseledande reklam, som genom att vilseleda konsumenten hindrar denne från att 
fatta ett välgrundat och därmed effektivt beslut.
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Ändringsförslag 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Två år efter den ...* ska kommissionen 
lägga fram en rapport för 
Europaparlamentet och rådet om alla 
produktpåståenden som använts för 
kosmetiska produkter och om hur dessa 
överensstämmer med artikel 8.2d. 
Kommissionen ska först och främst 
fokusera på påståenden om de kosmetiska 
produkternas naturliga eller biologiska 
särdrag, på kvalitetsmärkningar och 
motivet för dessa. 
_____________
* Datumet för denna förordnings 
ikraftträdande.

Or. fr

Motivering

På sistone har fler och fler beteckningar med ”naturlig” och ”biologisk” dykt upp, 
tillsammans med kvalitetsmärkningar som skiljer sig från en medlemsstat till en annan eller 
t.o.m. inom samma medlemsstat. Detta kan skapa förvirring bland konsumenterna och hindra 
den fria rörligheten för kosmetiska produkter. Det är därför viktigt att kommissionen först och 
främst koncentrerar sig på sådana påståenden. 

Ändringsförslag 92
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 18 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaternas ska också använda sig 
av kontroller på marknaden för att 
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identifiera förfalskade produkter som inte 
överensstämmer med kraven i artikel 21. 

Or. fr

Ändringsförslag 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkterna 1–2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om artikel 21 inte är tillämplig och en 
behörig myndighet konstaterar att en 
kosmetisk produkt som släppts ut på 
marknaden sannolikt utgör en allvarlig risk 
för människors hälsa, ska myndigheten 
vidta alla lämpliga provisoriska åtgärder 
för att se till att produkterna dras tillbaka 
eller återkallas eller för att begränsa 
tillhandahållandet av dem på annat sätt.

1. Om artikel 21 inte är tillämplig och en 
behörig myndighet konstaterar att en 
kosmetisk produkt som släppts ut på 
marknaden sannolikt utgör en allvarlig risk 
för människors hälsa, ska myndigheten 
vidta alla lämpliga provisoriska åtgärder 
för att se till att produkterna dras tillbaka 
eller återkallas eller för att begränsa 
tillhandahållandet av dem på annat sätt.

Om artikel 21 är tillämplig och den 
ansvariga personen inte håller med om 
den tolkning som den behöriga 
myndigheten har gjort beträffande 
efterlevnaden eller om de åtgärder som 
har föreslagits ska den behöriga 
myndigheten och den ansvariga personen 
enas om att en dispyt har uppstått, utan 
att det påverkar bestämmelserna i 
artikel 21.

2. Den behöriga myndigheten ska 
omedelbart underrätta kommissionen och 
övriga medlemsstaters behöriga 
myndigheter om de åtgärder som har 
vidtagits och om underlaget för dessa 
åtgärder.

2. Den behöriga myndigheten ska 
omedelbart underrätta kommissionen och 
övriga medlemsstaters behöriga 
myndigheter om de åtgärder som har 
vidtagits och om underlaget för dessa 
åtgärder, i fall som omfattas av punkt 1, 
första stycket, eller informera om 
detaljerna i dispyten i fall som omfattas av 
punkt 1, andra stycket. 

Vid tillämpning av första stycket ska man 
använda det system för informationsutbyte 
som föreskrivs i artikel 12.1 i 
Europaparlamentets och rådets 

Vid tillämpning av första stycket ska man 
använda det system för informationsutbyte 
som föreskrivs i artikel 12.1 i 
Europaparlamentets och rådets 
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direktiv 2001/95/EG. direktiv 2001/95/EG.
Artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i 
direktiv 2001/95/EG ska tillämpas.

Artikel 12.2, 12.3 och 12.4 i 
direktiv 2001/95/EG ska tillämpas.

Or. fr

Motivering

Man måste räkna med att dispyter mellan den ansvariga personen och den behöriga 
myndigheten vad gäller tolkningen av förordningen kan uppstå. Ett förfarande måste införas 
för att garantera en konsekvent tillämpning av förordningen om sådana dispyter uppstår.

Ändringsförslag 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Prövning

1. Den ansvariga personen för 
utsläppande av produkten på marknaden 
får överklaga de åtgärder som föreslagits 
eller vidtagits av en behörig myndighet i 
enlighet med artiklarna 21 och 22.
2. Överklagandet enligt punkt 1 hindrar 
verkställigheten. 
3. Överklagandet med skälen ska inges 
skriftligen till kommissionen inom två 
veckor efter det att den behöriga 
myndigheten har underrättad den berörda 
ansvariga person om de åtgärder som 
föreslagits eller vidtagits.
4. Kommissionen ska inom tre månader 
bestämma huruvida de åtgärder som avses 
i punkt 1 är motiverade eller ej. För detta 
ändamål ska den i möjligaste mån 
samråda med de berörda parterna, 
medlemsstaterna och kommittén för 
konsumentprodukter. Kommissionen ska 
informera den behöriga myndigheten och 
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den ansvariga personen om sina 
slutsatser.
5. Om kommissionen kommer fram till att 
de åtgärder som föreslagits eller vidtagits 
inte är motiverade ska den berörda 
behöriga myndigheten upphäva 
åtgärderna.

Or. fr

Motivering

Man måste räkna med att dispyter mellan den ansvariga personen och den behöriga 
myndigheten vad gäller tolkningen av förordningen kan uppstå. Ett förfarande, med 
Reach-förordningen som förebild, måste införas för att garantera en konsekvent tillämpning 
av förordningen om sådana dispyter uppstår.

Ändringsförslag 95
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om användningen av ämnen i 
kosmetiska produkter medför en risk för 
människors hälsa som kräver åtgärder på 
gemenskapsnivå får kommissionen efter 
samråd med kommittén för 
konsumentprodukter ändra bilagorna II-VI 
i enlighet med detta.

1. Om användningen av ämnen i 
kosmetiska produkter medför en sådan 
miljörisk som avses i Reach-förordningen 
och som kräver åtgärder på 
gemenskapsnivå får kommissionen efter 
samråd med vetenskapliga kommittén för 
hälso- och miljörisker ändra 
bilagorna II-VI i enlighet med detta.

Or. pl

Motivering

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska.

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
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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.

Ändringsförslag 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om användningen av ämnen i kosmetiska 
produkter enligt en bedömning som gjorts 
i enlighet med Reach-förordningen 
medför en oacceptabel risk för miljön som 
kräver åtgärder på gemenskapsnivå får 
kommissionen, efter samråd med 
vetenskapliga kommittén för hälso- och 
miljörisker, ändra bilagorna II–VI i 
enlighet med detta.

Or. en

Motivering

Ämnen som används i kosmetiska produkter och hygienprodukter kan medföra risker för 
miljön. Kosmetiska produkters och deras beståndsdelars effekt på miljön bedöms av Echa och 
regleras av Reach-förordningen. Om miljöriskerna i exceptionella fall ännu inte har bedömts 
på tillbörligt vis enligt gällande EU-lagstiftning bör det finnas en mekanism för 
riskbedömning genom vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker och för tillbörlig 
riskhantering genom Europeiska kommissionen enligt bilagorna II till VI i 
kosmetikaförordningen.
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Ändringsförslag 97
Anne Ferreira

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska upprätta 
bilaga VIa inom 24 månader efter denna 
förordnings ikraftträdande på basis av de 
riskbedömningar som den vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter har 
gjort.

Or. fr

Motivering

Grunden, förfarandet och tidsfristen för sammanställningen av den nya bilagan VIa om 
tillåtna nanotekniker måste fastställas. Metoderna för omarbetningen av denna bilaga är de 
som anges i de aktuella punkterna till artikel 26. 

Ändringsförslag 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om användningen av ämnen i 
kosmetiska produkter medför en sådan 
miljörisk som avses i Reach-förordningen 
och som kräver reglering på 
gemenskapsnivå får kommissionen efter 
samråd med vetenskapliga kommittén för 
hälso- och miljörisker ändra 
bilagorna II–VI i enlighet med detta.

Or. pl

Motivering

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
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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.

Ändringsförslag 99
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 26a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 26a
Slutlig säkerhetsbedömning av kosmetiska 

produkter
Om det visar sig nödvändigt, för att 
garantera en säker användning av 
ämnena i de kosmetiska produkter som
säljs, ska kommissionen efter samråd med 
Europeiska kemikaliemyndigheten, 
beakta behovet av att anpassa och, i 
förekommande fall, föreslå lämpliga 
förändringar av förordning (EG) 
nr 1907/2006. 

Or. fr

Motivering

Alla relevanta uppgifter som finns tillgängliga bör beaktas på lämpligt sätt i den slutliga 
säkerhetsbedömningen av de kosmetiska produkterna. Kemikaliesäkerhetsrapporterna i 
enlighet med förordning (EG) nr 1970/2007 kan på väsentligt sätt bidra till detta. 
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Ändringsförslag 100
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska sammanställa och 
uppdatera en ordlista över generiska namn 
på beståndsdelar. Ordlistan ska inte 
betraktas som en förteckning över de 
ämnen som är godkända för användning i 
kosmetiska produkter.

Kommissionen ska sammanställa och 
uppdatera en ordlista över generiska namn 
på beståndsdelar i överensstämmelse med 
den internationella nomenklaturen för 
kosmetiska produkter (INCI) och på basis 
av uppgifterna i Chemical Abstracts 
Service (CAS). Ordlistan ska inte betraktas 
som en förteckning över de ämnen som är 
godkända för användning i kosmetiska 
produkter.

De generiska namnen på beståndsdelar ska 
användas vid märkning av kosmetiska 
produkter som släpps ut på marknaden 
senast tolv månader efter att ordlistan har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

De generiska namnen på beståndsdelar ska 
användas vid märkning av kosmetiska 
produkter som släpps ut på marknaden 
senast två år efter att ordlistan har 
offentliggjorts i Europeiska unionens 
officiella tidning.

Or. fr

Motivering

Att använda namnen enligt INCI-nomenklaturen för att sammanställa en ordlista över 
generiska namn på beståndsdelar är i linje med kommissionen beslut 96/335/EG. 

Denna nya anpassning av märkning och förpackning till följd av en ändring av 
beståndsdelarnas namn kräver mer än 12 månader, en period på två år verkar betydligt mer 
realistiskt. 
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Ändringsförslag 101
Dominique Vlasto

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat eller kommissionen 
anser att en harmoniserad standard inte helt 
uppfyller kraven i de tillämpliga 
bestämmelserna i denna förordning, ska
kommissionen eller den berörda 
medlemsstaten ta upp frågan och lägga 
fram sina argument inför den kommitté 
som inrättats genom artikel 5 i 
direktiv 98/34/EG. Kommittén ska utan 
dröjsmål lämna ett yttrande.

1. Om en medlemsstat eller kommissionen 
anser att en harmoniserad standard inte helt 
uppfyller kraven i de tillämpliga 
bestämmelserna i denna förordning eller 
att en innovation bättre skulle kunna 
tillgodose de behov som anges i de 
relevanta bestämmelserna i denna 
förordning och garantera en hög 
skyddsnivå för människors hälsa.
Kommissionen eller den berörda 
medlemsstaten ta upp frågan och lägga 
fram sina argument inför den kommitté 
som inrättats genom artikel 5 i 
direktiv 98/34/EG. Kommittén ska utan 
dröjsmål lämna ett yttrande.

Or. fr

Motivering

Enligt mål 1 i motiveringen till omarbetningen ska kosmetiska produkter som släppts ut på 
EU-marknaden vara säkra mot bakgrund av innovationen inom sektorn. En medlemsstat eller 
kommissionen bör kunna vända sig till den kommitté som inrättas enligt artikel 5 i 
direktiv 98/34/EG för att ändra en harmoniserad standard om man anser att en innovation 
bättre skulle kunna åstadkomma efterlevnad med de relevanta bestämmelserna i 
förordningen, särskilt dem om skyddet för människors hälsa. 

Ändringsförslag 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 26.2 gäller inte för kosmetiska 
produkter som innehåller nanomaterial 
som ännu inte har införts i bilaga VIa om 
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de har släppts ut på marknaden före det 
datum som anges i punkt 1 i denna 
artikel. Dessa produkter får finnas kvar 
på marknaden upp till två år efter det 
datum som avses i punkt 2. Efter detta 
datum ska artikel 11h och artikel 26.2 
gälla.

Or. en

Motivering

Modifiering av ändringsförslag 28 från föredraganden i syfte att täppa till ett stort kryphål. 

Viktiga nanomaterial som används för tillfället är t.ex. UV-filter såsom titandioxid. 
Titandioxid ingår redan i bilaga VI trots att dess nanoform aldrig har blivit föremål för en 
nanospecifik bedömning. Att en beståndsdel finns upptagen i bilagorna III–VI garanterar 
alltså inte att den är säker då den används i nanoform och bör därför inte leda till tillstånd 
för sådan användning. Alla nanomaterial, oavsett funktion, som befinns vara säkra för 
användning bör förtecknas i bilaga VIa.

Ändringsförslag 103
Urszula Krupa

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Föreskrifterna får tillämpas i sin 
nuvarande lydelse för 
säkerhetsbedömning av (artikel 7) och 
produktinformation om (artikel 8) 
produkter som släpps på marknaden före 
[fyll i datum: den tjugonde dagen efter 
denna förordnings offentliggörande i 
Europeiska unionens officiella tidning], 
till och med [fyll i datum: 60 månader 
efter denna förordnings offentliggörande 
i Europeiska unionens officiella tidning].

Or. pl
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Motivering

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

Ändringsförslag 104
Małgorzata Handzlik

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Föreskrifterna får tillämpas i sin 
nuvarande lydelse för 
säkerhetsbedömning av (artikel 7) och 
produktinformation om (artikel 8) 
produkter som släpps på marknaden före 
[fyll i datum: den tjugonde dagen efter 
denna förordnings offentliggörande i 
Europeiska unionens officiella tidning], 
till och med [fyll i datum: 60 månader 
efter denna förordnings offentliggörande 
i Europeiska unionens officiella tidning].

Or. pl

Motivering

I och med förslaget till förordning införs nya, detaljerade krav på säkerhetsbedömning och 
produktinformation, men även på god tillverkningssed (GMP). Målet med detta är att 
garantera en hög säkerhetsnivå för konsumenterna, och det är en bra lösning på alla sätt. 
För många tillverkare kommer dock de nya kraven att innebära en stor utmaning och 
ansenliga kostnader. Särskilt små och medelstora företag kommer att drabbas av dessa 
kostnader. Därför bör förslaget till förordning innehålla bestämmelser som gör det enklare 
för dessa företag att anpassa sig till de nya kraven.
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Ändringsförslag 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Beskrivning av produktens kvalitativa och 
kvantitativa sammansättning, inklusive 
ämnenas kemiska identitet (kemiskt namn, 
INCI-namn, CAS-nummer och 
EINECS/ELINCS-nummer) och avsedda 
funktion. I fråga om eteriska oljor, 
parfymsammansättningar och parfymer:
sammansättningens namn och kodnummer 
och uppgift om leverantören.

Produktens kvalitativa och kvantitativa 
sammansättning, inklusive ämnenas 
kemiska identitet (kemiskt namn, 
INCI-namn, CAS-nummer och 
EINECS/ELINCS-nummer) och avsedda 
funktion. I fråga om eteriska oljor, 
parfymsammansättningar och parfymer:
sammansättningens namn och kodnummer 
och uppgift om leverantören.

Or. en

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i 
det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en 
”beskrivning” av den. 

Ändringsförslag 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 2 – styckena 1–2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av ämnenas fysiska och 
kemiska egenskaper, både i råvaran och 
den kosmetiska produkten.

Ämnenas fysiska och kemiska egenskaper, 
både i råvaran och den kosmetiska 
produkten.

En beskrivning av den kosmetiska 
produktens stabilitet vid rimligen 
förutsebara lagringsförhållanden.

Den kosmetiska produktens stabilitet vid 
rimligen förutsebara lagringsförhållanden.

Or. en
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Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i 
det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en 
”beskrivning” av den. 

Ändringsförslag 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mikrobiologiska specifikationer av råvaran 
och den kosmetiska produkten. Det är 
särskilt viktigt för kosmetiska produkter 
som används runt ögonen, på slemhinnor, 
på skadad hud, på barn under tre år, på 
äldre och på personer med nedsatt 
immunförsvar.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av ämnenas och råvarans 
renhet.

Ämnenas och råvarans renhet.

Or. en
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Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i 
det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en 
”beskrivning” av den.

Ändringsförslag 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av förpackningsmaterialets 
egenskaper, särskilt renhet och stabilitet.

Förpackningsmaterialets egenskaper, 
särskilt renhet och stabilitet.

Or. en

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i 
det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en 
”beskrivning” av den.

Ändringsförslag 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av produktens normala och 
rimligen förutsebara användning.
Beskrivningen ska vara relevant, särskilt 
med tanke på varningar och andra 
förklaringar på produktmärkningen.

Produktens normala och rimligen 
förutsebara användning. Redogörelsen ska 
vara relevant, särskilt med tanke på 
varningar och andra förklaringar på 
produktmärkningen.

Or. en
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Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i 
det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en 
”beskrivning” av den. 

Ändringsförslag 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av exponeringen för den 
kosmetiska produkten med beaktande av 
resultaten i punkt 5 i fråga om

Uppgifter om och en bedömning av
exponeringen för den kosmetiska 
produkten med beaktande av resultaten i 
punkt 5 i fråga om

Or. en

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i 
det gällande direktivet. Vad som behövs är uppgifterna och en bedömning av informationen, 
inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av exponeringen för ämnen 
som ingår i den kosmetiska produkten när 
det gäller relevanta toxikologiska 
resultatmått, med beaktande av 
informationen i punkt 6.

Uppgifter om och en bedömning av 
exponeringen för ämnen som ingår i den 
kosmetiska produkten när det gäller 
relevanta toxikologiska resultatmått, med 
beaktande av informationen i punkt 6.

Or. en
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Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i 
det gällande direktivet. Vad som behövs är uppgifterna och en bedömning av informationen, 
inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av den toxikologiska 
profilen för alla relevanta toxikologiska 
resultatmått, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 14. Det ska läggas 
särskild vikt vid en utvärdering av lokal 
toxicitet (hud- och ögonirritation), 
hudsensibilisering och, vid UV-absorption, 
ljusinducerad toxicitet.

En bedömning av den toxikologiska 
profilen för alla relevanta toxikologiska 
resultatmått, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 14. Det ska läggas 
särskild vikt vid en utvärdering av lokal 
toxicitet (hud- och ögonirritation), 
hudsensibilisering och, vid UV-absorption, 
ljusinducerad toxicitet.

Or. en

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i 
det gällande direktivet. Vad som behövs är en bedömning av informationen, inte en 
”beskrivning” av den.

Ändringsförslag 114
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av den toxikologiska 
profilen för alla relevanta toxikologiska 
resultatmått, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 14. Det ska läggas 
särskild vikt vid en utvärdering av lokal 

Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 14, en beskrivning av den 
toxikologiska profilen för alla 
toxikologiska resultatmått som i 
vägledningen från vetenskapliga 
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toxicitet (hud- och ögonirritation), 
hudsensibilisering och, vid UV-absorption, 
ljusinducerad toxicitet.

kommittén för konsumentprodukter 
identifierats som relevanta för testning av 
kosmetiska beståndsdelar och utvärdering 
av deras säkerhet särskilt för den produkt 
som ämnet används i. Det ska läggas 
särskild vikt vid en utvärdering av lokal 
toxicitet (hud- och ögonirritation), 
hudsensibilisering och, vid UV-absorption, 
ljusinducerad toxicitet.

Or. en

Motivering

Tillverkare som genomför en säkerhetsutvärdering av de ämnen som de använder i 
kosmetiska produkter bör alltid följa vägledningen från vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter för testning av kosmetiska beståndsdelar och deras obligatoriska 
säkerhetsutvärdering.

Ändringsförslag 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 8 – stycke 3 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– interaktion mellan ämnena. – interaktion mellan ämnena (kumulativa 
och synergistiska effekter).

Or. en

Motivering

Kosmetika innehåller en hel mängd olika ämnen. Och människor använder en hel mängd 
olika kosmetiska produkter. I den toxikologiska profilen bör man ta särskild hänsyn till 
eventuella kumulativa eller synergistiska effekter.
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Ändringsförslag 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En beskrivning av biverkningar och 
allvarliga biverkningar av den kosmetiska 
produkten eller i förekommande fall andra 
kosmetiska produkter. Det omfattar även 
statistiska uppgifter.

Fullständiga uppgifter om biverkningar 
och allvarliga biverkningar av den 
kosmetiska produkten eller i 
förekommande fall andra kosmetiska 
produkter. Det omfattar även statistiska 
uppgifter.

Or. en

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i 
det gällande direktivet. Vad som behövs är fullständiga uppgifter avseende denna 
information, inte en ”beskrivning” av den.

Ändringsförslag 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Annan relevant information, t.ex. en 
beskrivning av studier med frivilliga 
försökspersoner.

Annan relevant information, t.ex. studier 
med frivilliga försökspersoner.

Or. en

Motivering

Begreppet ”beskrivning” är nytt och mycket oklart. Det existerar inte i detta sammanhang i 
det gällande direktivet. Det är den egentliga informationen som behövs och inte en 
”beskrivning” av den. 
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Ändringsförslag 118
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Annan relevant information, t.ex. en 
beskrivning av studier med frivilliga 
försökspersoner.

Annan relevant information, t.ex. en 
beskrivning av studier med frivilliga 
försökspersoner eller de resultat som 
kommer från och motiveras av de 
riskbedömningar som har genomförts 
inom andra relevanta områden. 

Or. fr

Motivering

Det borde vara möjligt att använda befintliga uppgifter från de riskbedömningar som har 
genomförts inom andra områden för att göra en säkerhetsbedömning av den kosmetiska 
produkten i fråga. 

Ändringsförslag 119
Lambert van Nistelrooij

Förslag till förordning
Bilaga I – del A – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Annan relevant information, t.ex. en 
beskrivning av studier med frivilliga 
försökspersoner.

Annan relevant information, t.ex. en 
beskrivning av studier med frivilliga 
försökspersoner, eller uppgift om styrkta 
och motiverade resultat av 
riskbedömningar som har genomförts 
inom andra relevanta områden.

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att använda befintliga uppgifter från riskbedömningar inom andra 
områden, om detta är relevant för säkerhetsbedömningen av den kosmetiska produkten i 
fråga.
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Ändringsförslag 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Förslag till förordning
Bilaga I – del B – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska göras en bedömning av eventuella 
interaktioner mellan de ämnen som ingår i 
den kosmetiska produkten. Om en sådan 
interaktion inte anses sannolik ska detta 
motiveras.

Det ska göras en bedömning av eventuella 
interaktioner mellan de ämnen som ingår i 
den kosmetiska produkten.

Or. en

Motivering

Det är omöjligt att verifiera och motivera en effekt som inte finns!

Ändringsförslag 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga III – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förteckning över ämnen gäller inte 
ämnen i form av nanomaterial.

Or. en

Motivering

Denna förteckning har upprättats för ämnen i ”normal” form. Den har inte upprättats för 
dessa ämnens nanoformer. Alla nanomaterial som bevisligen är säkra att använda bör 
förtecknas i bilaga VIa. Det bör därför tydligt anges att denna förteckning över ämnen inte 
gäller dessa ämnen i form av nanomaterial.
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Ändringsförslag 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga IV – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förteckning över ämnen gäller inte 
ämnen i form av nanomaterial.

Or. en

Motivering

Denna förteckning har upprättats för ämnen i ”normal” form. Den har inte upprättats för 
dessa ämnens nanoformer. Alla nanomaterial som bevisligen är säkra att använda bör 
förtecknas i bilaga VIa. Det bör därför tydligt anges att denna förteckning över ämnen inte 
gäller dessa ämnen i form av nanomaterial.

Ändringsförslag 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga V – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förteckning över ämnen gäller inte 
ämnen i form av nanomaterial.

Or. en

Motivering

Denna förteckning har upprättats för ämnen i ”normal” form. Den har inte upprättats för 
dessa ämnens nanoformer. Alla nanomaterial som bevisligen är säkra att använda bör 
förtecknas i bilaga VIa. Det bör därför tydligt anges att denna förteckning över ämnen inte 
gäller dessa ämnen i form av nanomaterial.
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Ändringsförslag 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga VI – inledningen (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förteckning över ämnen gäller inte 
ämnen i form av nanomaterial.

Or. en

Motivering

Denna förteckning har upprättats för ämnen i ”normal” form. Den har inte upprättats för 
dessa ämnens nanoformer. Alla nanomaterial som bevisligen är säkra att använda bör 
förtecknas i bilaga VIa. Det bör därför tydligt anges att denna förteckning över ämnen inte 
gäller dessa ämnen i form av nanomaterial.

Ändringsförslag 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Förslag till förordning
Bilaga VIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VIa

Förteckning över tillåtna nanomaterial

Or. en

Motivering

Modifiering av ändringsförslag 29 från föredraganden i syfte att täppa till ett stort kryphål. 
Viktiga nanomaterial som används för tillfället är t.ex. UV-filter såsom titandioxid. 
Titandioxid ingår redan i bilaga VI trots att dess nanoform aldrig har blivit föremål för en 
nanospecifik bedömning. Att en beståndsdel finns upptagen i bilagorna III–VI garanterar 
alltså inte att den är säker då den används i nanoform och bör därför inte leda till tillstånd 
för sådan användning. Alla nanomaterial, oavsett funktion, som befinns vara säkra för 
användning bör förtecknas i bilaga VIa.
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