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PR_COD_1Recastingam

Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив.
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета 
относно козметичните продукти (преработка)
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Процедура на съвместно вземане на решение: първо четене)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и до 
Съвета (COM(2008)0049),

– като взе предвид член 251, параграф 2 и член 95 от Договора за ЕО, съгласно които 
предложението е внесено от Комисията (C6-0053/2008),

– като взе предвид междуинституционалното споразумение от 28 ноември 2001 г. 
относно по-структурирано използване на техниката за преработване на правните 
актове 1,

– като взе предвид писмото от ... от комисията по правни въпроси до комисията по 
околна среда, обществено здраве и безопасност на храните в съответствие с член 
80а, параграф 3 от правилника,

– като взе предвид писмото от ... от комисията по правни въпроси до председателя на 
Парламента в съответствие с член 80а, параграф 4 от правилника,

– като взе предвид писмото от ... с което председателят на Комисията заявява, че тя 
няма да оттегли предложението си,

– като взе предвид членове 80 и 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по околна среда, обществено здраве и 
безопасност на храните и становището на комисията по правни въпроси (A6-
0000/2008),

А. като има предвид, че според консултативната работна група на правните служби на 
Европейския парламент, Съвета и Комисията, въпросното предложение не включва 
никакви съществени изменения, различни от вече съществуващите в предложението 
и като има предвид, че по отношение на кодифицирането на непроменените 
разпоредби от предишния акт заедно с посочените изменения, предложението 
съдържа недвусмислена кодификация на съществуващите текстове, без никаква 
промяна на тяхното съдържание,

1. одобрява предложението на Комисията, изменено съгласно препоръките на 
консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, 

                                               
1 OВ C 77, 28.3.2002 г., стр.1.
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Съвета и Комисията (и включващо техническите изменения, одобрени от комисията 
по правни въпроси) и както е изменено по-долу;

2. призовава Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението или да го замени с друг текст;

3. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 25 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25a) Употребата на наноматериали 
в козметичните продукти може да се 
увеличи в процеса на по-
нататъшното технологично 
развитие. Необходимо е да се 
изработи единно определение за 
наноматериали на международно 
равнище, с цел да се гарантира високо 
равнище на защита на 
потребителите, свободно движение 
на стоки и правна сигурност за 
производителите. Общността следва 
да се стреми към постигане на 
споразумение за такова определение в 
рамките на съответните 
международни форуми. Ако бъде 
постигнато подобно споразумение, 
определението за наноматериали в 
настоящия регламент следва да бъде 
съответно адаптирано.

Or. en
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Изменение 2

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 25 б (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25б) Преди пускането на пазара на 
съдържащи наноматериали 
козметични продукти, които все още 
не са включени в приложения от III 
до VIa, съответните наноматериали 
следва да бъдат подложени на оценка 
от НКПП въз основа на подходяща, 
съобразена с нанотехнологиите, 
оценка на безопасността и изброени в 
приложение VIa в съответствие с 
член 26, параграф 2. С оглед включване 
на наноматериала в позитивния 
списък на приложение VIa, 
отговорното лице следва да подаде 
заявление заедно с оценка на риска до 
Комисията. Оценката на риска следва 
да вземе предвид специфичния 
характер на използвания 
наноматериал и предназначението на 
въпросния козметичен продукт. 
Козметичният продукт, съдържащ 
наноматериали, следва да не бъде 
пускан на пазара, освен ако в 
становището на НКПП не се стига до 
заключението, че употребата на 
наноматериала в този продукт е 
безопасна. 

Or. en

Изменение 3

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 25 в (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25в) Понастоящем няма подходяща 
информация относно рисковете, 
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свързани с наноматериалите. С оглед 
по-добрата оценка на тяхната 
безопасност, НКПП следва да 
разработи методи за изпитване, 
които отчитат специфичните им 
характеристики.

Or. en

Обосновка

Поради малките си размери наноматериалите притежават специфични 
характеристики. Следва да се разработи специален метод за изпитване, така че 
потенциалните рискове, свързани с тези специфични характеристики, да могат да 
бъдат идентифицирани и оценени.

Изменение 4

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 25 г (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(25г) Комисията следва редовно да 
преразглежда разпоредбите относно 
наноматериалите с оглед на научния 
прогрес.

Or. en

Изменение 5

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 26 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(26а) Оценката на безопасността на 
веществата от категория 1 или2, 
особено на онези, които са 
класифицирани като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията, следва да разгледа 
цялостната експозиция на подобни 
вещества, произтичаща от всички 
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източници. В същото време за 
лицата, участващи в изработването 
на оценки на безопасността, е от 
съществено значение наличието на 
хармонизиран подход към 
изработването и използването на 
оценки на цялостната експозиция. В 
тази връзка Комисията, в тясно 
сътрудничество с НКПП, 
Европейската агенция по химикалите 
(ECHA), Европейския орган за 
безопасност на храните (ЕОБХ) и 
други заинтересовани страни, следва 
спешно да извърши преглед и да 
изработи указания относно 
извършването и използването на 
оценки на цялостната експозиция за 
тези вещества.

Or. en

Обосновка

Необходимо е оценката на безопасността да бъде разгледана в контекста на 
цялостната експозиция на индивидите на вещества от всички източници, особено що 
се отнася до CMR вещества. Необходимо е да бъдат изработени указания за 
изработването на оценка на цялостна експозиция и за нейното използване в 
индивидуалните оценки на безопасността на продуктите.

Изменение 6

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 39 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(39а) При оценка на безопасността на 
козметичен продукт следва да е 
възможно да се вземат предвид 
резултатите от оценки на риска, 
извършени в други свързани области. 
Използването на подобни данни 
следва да бъде надлежно подкрепено с 
доказателства и обосновано.

Or. en
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Обосновка

Използването на съществуващите данни от оценки на риска в други области следва да 
бъде възможно, но само когато е свързано с оценката на безопасността на въпросния 
продукт.

Изменение 7

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 40

Текст, предложен от Комисията Изменение

(40) Потребителят следва да е защитен 
срещу подвеждащи твърдения относно 
ефикасността и други характеристики 
на козметичните продукти. По 
отношение на специфични 
обозначения, които се отнасят към 
характеристики на козметични 
продукти, следва да се предостави 
възможността за използването на 
хармонизирани стандарти.

(40) Потребителят следва да е защитен 
срещу подвеждащи твърдения относно 
ефикасността и други характеристики 
на козметичните продукти. По 
отношение на оценката на 
валидността на специфични
обозначения, засягащи 
характеристиките на козметичните 
продукти, Комисията следва да 
представи доклад относно 
употребата на обозначенията за 
продуктите и предоставените 
доказателства и, ако е подходящо, да 
предложи съответни мерки за 
разрешаване на установени проблеми.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че само обозначения за характеристики, които 
продуктът реално притежава, могат да се използват при рекламата и 
етикетирането. Предложението въвежда система от хармонизирани стандарти 
относно обозначенията за продуктите, която да бъде разработена от европейски 
орган по хармонизацията (например Европейския комитет по стандартизация (CEN)). 
Въпреки че докладчикът подкрепя хармонизирания подход, тя не е съгласна с 
предложеното решение. Вместо това Комисията следва да преразгледа всички 
обозначения на продукти и начина, по който са доказани от отговорното лице, както 
и да предложи, ако е подходящо, адекватни мерки за разрешаване на установени 
проблеми.  
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Изменение 8

Предложение за регламент – акт за изменение
Съображение 44 а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(44а) Държавите-членки следва да 
предоставят на органите по
наблюдение на пазара необходимите 
правомощия, ресурси и познания за 
надлежно изпълнение на техните 
задачи.

Or. en

Изменение 9

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 1 – буква е

Текст, предложен от Комисията Изменение

е) „хармонизиран стандарт“ означава 
стандарт, приет от една от 
европейските организации за 
стандартизация, изброени в 
приложение І към Директива 
98/34/ЕО на Европейския парламент и 
на Съвета от 22 юни 1998 г. относно 
определяне на процедура за 
предоставяне на информация в 
областта на техническите 
стандарти и регламенти, както и 
правила относно услугите на 
информационното общество, и приет 
в съответствие с член 6 от 
посочената директива;

заличава се

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че само обозначения за характеристики, които 
продуктът реално притежава, могат да се използват при рекламата и 
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етикетирането. Предложението въвежда система от хармонизирани стандарти 
относно обозначенията за продуктите, която да бъде разработена от европейски 
орган по хармонизацията (например Европейския комитет по стандартизация (CEN)). 
Въпреки че докладчикът подкрепя хармонизирания подход, тя не е съгласна с 
предложеното решение. Вместо това Комисията следва да преразгледа всички 
обозначения на продукти и начина, по който са доказани от отговорното лице, както 
и да предложи, ако е подходящо, адекватни мерки за разрешаване на установени
проблеми.

Изменение 10

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 - параграф 1 - буква й а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

йа) „наноматериал” означава твърд
материал, произведен с определена 
цел, който притежава едно или 
повече външни измерения или 
вътрешна структура при размери 
равни или по-малки от 100 нм.

Or. en

Обосновка

Това определение се основава на определението на НКПП (Научния комитет по 
потребителски продукти) от становището му относно безопасността на 
наноматериалите в козметичните продукти, публикувано през декември 2007 г.

Поради малките си размери наноматериалите могат да демонстрират нови 
характеристики в сравнение със същите материали без нанометрични свойства. 

Изменение 11

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 - параграф 1 - точка л а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

ла) „уязвими групи от населението” 
означава деца до тригодишна възраст, 
възрастни хора или лица с нарушени 
имунни реакции.
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Or. en

Изменение 12

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 2 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2a. Комисията може да коригира и 
адаптира точка йа) на параграф 1 
към техническия и научния прогрес. 
Тази мярка, предназначена да измени 
несъществени елементи от 
настоящия регламент, се приема в 
съответствие с процедурата по 
регулиране с контрол, посочена в 
член 27, параграф 3.

Or. en

Обосновка

В момента не съществува международно утвърдено определение за наноматериали. 
Следователно може да се окаже необходимо последващо адаптиране на 
определението в съответствие с най-новите научни познания в тази област.

Изменение 13

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 7 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Отговорното лице гарантира, че 
преди пускането му на пазара, 
козметичният продукт е преминал 
оценка на безопасността въз основа на 
съответната информация и че е изготвен 
доклад за безопасността на козметичния 
продукт в съответствие с приложение І.

1. Отговорното лице гарантира, че 
преди пускането му на пазара, 
козметичният продукт е преминал 
оценка на безопасността въз основа на 
съответната информация и че е изготвен 
доклад за безопасността на козметичния 
продукт в съответствие с приложение І.

Специално внимание се обръща на 
размера на частиците и по-специално 
на „наноматериалите” съгласно 
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определението на член 2.
Отговорното лице гарантира, че 
докладът за безопасността на 
козметичния продукт е постоянно 
актуализиран с оглед на допълнителна 
информация, която е от значение и 
която се е появила след пускането на 
продукта на пазара.

Отговорното лице гарантира, че 
докладът за безопасността на 
козметичния продукт е постоянно 
актуализиран с оглед на допълнителна 
информация, която е от значение и 
която се е появила след пускането на 
продукта на пазара.

Комисията, в тясно сътрудничество 
с всички заинтересовани страни, 
приема съответните указания, за да 
даде възможност на предприятията, 
особено на малките и средни 
предприятия, да спазят изискванията 
на приложение I. Указанията се 
приемат в съответствие с 
регулаторната процедура, посочена в 
член 27, параграф 2.

Or. en

Обосновка

Приложение 1 обобщава информацията за безопасността на козметичните продукти 
и води до съставянето на доклад за безопасността. Важно е всички отговорни лица 
да имат ясно разбиране за цялостните отговорност и изисквания, произтичащи от 
приложението, като това ще се постигне по най-добрия начин чрез наличието на 
подходящи пояснителни указания.

Изменение 14

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 8 - параграф 2 - буква г)

Текст, предложен от Комисията Изменение

г) когато е целесъобразно поради 
естеството или ефекта на 
козметичния продукт,  доказателство 
за ефекта, приписван на козметичния 
продукт;

г) доказателство за ефекта, приписван 
на козметичния продукт;

Or. en
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Изменение 15

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 10 – параграф 1 – буква в

Текст, предложен от Комисията Изменение

в) държавата-членка, в която 
козметичният продукт е пуснат на 
пазара; 

в) първата държава-членка, в която 
козметичният продукт е пуснат на 
пазара;

Or. en

Обосновка

Това изменение цели да изясни, че уведомлението следва да бъде извършвано само в 
първата държава-членка, в която продуктът се пуска на пазара.

Изменение 16

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 10 – параграф 1 – буква д)

Текст, предложен от Комисията Изменение

д) наличието под формата на 
микронизирани частици на вещества, 
различни от веществата, изброени в 
приложения ІІІ и VІ към настоящия 
регламент;

д) наличието на вещества под формата 
на наноматериали;

Or. en

Изменение 17

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 11 - параграф 1 - буква з а) (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

за) вещества, произведени под 
формата на наноматериали, различни 
от изброените в приложения IV, V, VI 
и VIa, и вещества, произведени под 
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формата на наноматериали, които не 
се използват в съответствие с 
условията, посочени в тези 
приложения.

Or. en

Обосновка

Това изменение е следствие от измененията, които въвеждат процедура за оценка на 
безопасността на наноматериалите.

Изменение 18

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 12 - параграф 2 - алинея 2 - уводна част и първо тире

Текст, предложен от Комисията Изменение

Въпреки това такива вещества могат да 
бъдат използвани в козметични 
продукти, ако след класифицирането им 
като канцерогенни, мутагенни или 
токсични за репродукцията от категория 
1 или 2 съгласно Директива 
67/548/ЕИО, всички от следните 
условия бъдат изпълнени:

Въпреки това такива вещества могат да 
бъдат използвани по изключение в 
козметични продукти, ако след 
класифицирането им като канцерогенни, 
мутагенни или токсични за 
репродукцията от категория 1 или 2 
съгласно Директива 67/548/ЕИО, всички 
от следните условия бъдат изпълнени:

- те са били оценени от НКПП със 
заключение, че използването им в 
козметични продукти е безопасно, 
особено що се отнася до възможността 
за експозиция;

- те са били оценени от НКПП със 
заключение, че използването им в 
козметични продукти е безопасно, 
особено що се отнася до възможността 
за цялостна експозиция от други 
съществени източници, като се 
отдели специално внимание на 
уязвимите групи от населението;

Or. en

Обосновка

По отношение на CMR вещества оценката на безопасността следва да бъде 
разгледана в контекста на цялостната експозиция на индивидите на вещества от 
всички източници.
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Изменение 19

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 12 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. До [две години след датата на 
публикуване на настоящия регламент 
в Официален вестник] Комисията 
гарантира, че процедурите за 
изработване и използване на оценки за 
цялостната експозиция за CMR 
вещества са преразгледани и че са 
разработени съответните указания, 
за да се създадат условия за 
хармонизиран подход към 
изработването и използването на 
подобни общи оценки за експозицията 
при оценяване на безопасната 
употреба на веществата, които ги 
съдържат. Този преглед се извършва в 
консултация с НКПП, ECHA, ЕОБХ и 
други заинтересовани страни, като се 
ръководи, ако е подходящо, от 
съответните най-добри практики.

Or. en

Обосновка

Необходимо е оценката на безопасността да бъде разгледана в контекста на 
цялостната експозиция на индивидите на вещества от всички източници, особено що 
се отнася до някои вещества, по-специално до CMR. Необходимо е да бъдат 
изработени указания за изработването на оценка на цялостна експозиция и за 
нейното използване в индивидуалните оценки на безопасността на продуктите.

Изменение 20

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 16 - параграф 1 - алинея 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Съответствието с първата алинея се 
приема за постигнато ако 
козметичните продукти отговарят 

заличава се
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на съответните хармонизирани 
стандарти, позовавания към които са 
публикувани в Официален вестник на 
Европейския съюз.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че само обозначения за характеристики, които 
продуктът реално притежава, могат да се използват при рекламата и 
етикетирането. Предложението въвежда система от хармонизирани стандарти 
относно обозначенията за продуктите, която да бъде разработена от европейски 
орган по хармонизацията (например Европейския комитет по стандартизация (CEN)). 
Въпреки че докладчикът подкрепя хармонизирания подход, тя не е съгласна с 
предложеното решение. Вместо това Комисията следва да преразгледа всички 
обозначения на продукти и начина, по който са доказани от отговорното лице, както 
и да предложи, ако е подходящо, адекватни мерки за разрешаване на установени 
проблеми.

Изменение 21

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 16 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Пет години след влизането в сила 
на настоящия регламент Комисията 
представя на Европейския парламент 
и на Съвета доклад относно всички 
обозначения на продукти, използвани 
в козметичните продукти, и 
начините за доказването им в 
съответствие с член 8, параграф 2, 
буква г). Ако Комисията прецени, че 
използването на обозначенията влиза 
в противоречие с разпоредбите на 
настоящия член или не са 
представени достатъчно 
доказателства по член 8, параграф 2, 
буква г), тя взема съответни мерки, за 
да гарантира спазването, и, ако е 
подходящо, прави предложение за 
хармонизирани изисквания за 
обозначения на продукти. 
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Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че само обозначения за характеристики, които 
продуктът реално притежава, могат да се използват при рекламата и 
етикетирането. Предложението въвежда система от хармонизирани стандарти 
относно обозначенията за продуктите, която да бъде разработена от европейски 
орган по хармонизацията (например Европейския комитет по стандартизация (CEN)). 
Въпреки че докладчикът подкрепя хармонизирания подход, тя не е съгласна с 
предложеното решение. Вместо това Комисията следва да преразгледа всички 
обозначения на продукти и начина, по който са доказани от отговорното лице, както 
и да предложи, ако е подходящо, адекватни мерки за разрешаване на установени 
проблеми.

Изменение 22

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 17 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Без да се засяга по-специално защитата 
на търговската тайна и правата на 
интелектуална собственост, отговорното 
лице  прави необходимото, за да може 
да бъде достъпна чрез всякакви 
подходящи средства информацията 
относно качествения и количествен 
състав на козметичния продукт, а в 
случая на парфюмните композиции и 
парфюмите — наименованието и 
кодовият номер на композицията и 
данни, свързани с идентичността на 
доставчика им, както и съществуващи 
данни за нежелани ефекти и сериозни 
нежелани ефекти, произтичащи от 
употребата на козметичния продукт.

Без да се засяга по-специално защитата 
на търговската тайна и правата на 
интелектуална собственост, отговорното 
лице  прави необходимото, за да бъде 
лесно достъпна за обществеността 
чрез всякакви подходящи средства 
информацията относно качествения и 
количествен състав на козметичния 
продукт, а в случая на парфюмните 
композиции и парфюмите —
наименованието и кодовият номер на 
композицията и данни, свързани с 
идентичността на доставчика им, както 
и съществуващи данни за нежелани 
ефекти и сериозни нежелани ефекти, 
произтичащи от употребата на 
козметичния продукт.

Or. en
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Изменение 23

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 18

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следят чрез система 
за контрол на пазара за съответствието 
на предлаганите на пазара козметични 
продукти с настоящия регламент.

Държавите-членки следят чрез система 
за контрол на пазара за съответствието 
на предлаганите на пазара козметични 
продукти с настоящия регламент.

Държавите-членки извършват 
контрол в съответния мащаб, като 
правят оценка на наличната 
документация и при необходимост 
провеждат изпитания в реални 
условия и в лаборатория въз основа на 
подходящи проби.
Държавите-членки представят на 
Комисията ежегоден доклад относно 
извършения контрол за проверка на 
съответствието с настоящия 
регламент и основните заключения 
във връзка с несъответствията.

Or. en

Обосновка

Трябва да бъдат въведени ясни инструменти за контрол с оглед гарантиране на 
безопасността на потребителите, както и спазването от страна на 
производителите на изискванията за доклада за безопасност, установен съгласно член 
7 и приложение I. Следователно докладчикът изисква държавите-членки да 
упражняват подходящ контрол и в случай на неспазване да докладват на Комисията.

Изменение 24

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 21 – параграф 1 – уводна част

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Компетентните органи изискват от 
отговорното лице да предприеме всички 
подходящи съизмерими с естеството 
на риска мерки, включително 

1. Компетентните органи изискват от 
отговорното лице да предприеме всички 
подходящи мерки, включително 
коригиращи действия за привеждане на 
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корективни действия за привеждане на 
продукта в съответствие, за изтеглянето 
му от пазара или за изземването му в 
рамките на определен разумен срок, 
когато е налице неизпълнение на някой 
от следните елементи:

продукта в съответствие, за изтеглянето 
му от пазара или за незабавното му 
изземване, когато е налице 
неизпълнение на някой от следните 
елементи:

Or. en

Изменение 25

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 26 - параграф 1 - алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Когато съществува потенциален риск 
за човешкото здраве, който е причинен 
от използването на вещества в 
козметични продукти и на който трябва 
да бъде реагирано на ниво Общност, 
Комисията след консултиране с НКПП 
може съответно да измени приложения 
от ІІ до VІ.

1. Когато съществува потенциален риск 
за човешкото здраве или околната 
среда, който е причинен от 
използването на вещества в козметични 
продукти и на който трябва да се 
реагира на ниво на Общността, 
Комисията след консултиране с НКПП 
и, ако е необходимо, с Научният 
комитет по рисковете, свързани със 
здравето и околната среда (SCHER)
може съответно да измени приложения 
от ІІ до VІа.

Or. en

Обосновка

Съществуват редица примери за вещества, използвани в козметични продукти и 
продукти за хигиена, за които е установено, че носят риск за околната среда. В 
случай че подобни рискове не са разгледани по подходящ начин в други законодателни 
актове, следва да има възможност такива вещества да се добавят в приложение II на 
настоящия регламент. Широката общественост очаква козметичните продукти и 
продуктите за хигиена да бъдат безопасни и за околната среда, като в тази връзка 
регламентът относно козметичните продукти следва да съдържа този инструмент, 
който да бъде използван в изключителни случаи. SCHER е научният комитет за 
оценка на будещите безпокойство въпроси по отношение на околната среда.
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Изменение 26

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 26 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Комисията може, след консултиране с 
НКПП, да измени приложения от ІІІ до 
VІ и приложение VІІІ с цел 
адаптирането им към научно-
техническия прогрес.

2. Комисията може, след консултиране с 
НКПП, който дава своето становище 
в срок от шест месеца след 
отправянето на искане от 
Комисията, да измени приложения от 
ІІІ до VІа и приложение VІІІ с цел 
адаптирането им към научно-
техническия прогрес.

Or. en

Обосновка

С оглед гарантиране на високо равнище на защита на потребителите и правна 
сигурност за производителите е необходимо да се определи ясен срок за работа на 
НКПП при оценка на рисковете, възникващи в резултат на употребата на вещества, 
включително на наноматериали, в козметичните продукти.

Изменение 27

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 31

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 31 заличава се
Официално възражение срещу 
хармонизираните стандарти

1. Когато държава-членка или 
Комисията счетат, че даден 
хармонизиран стандарт не отговаря 
напълно на изискванията, посочени в 
съответните разпоредби на 
настоящия регламент, Комисията 
или въпросната държава-членка 
отнасят въпроса заедно със своите 
аргументи пред Комитета, учреден по 
силата на член 5 от Директива 
98/34/EО. Комитетът своевременно 
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излиза със становище.
2. Въз основа на становището на 
комитета Комисията решава дали да 
публикува, да не публикува, да 
публикува с ограничение, да запази, да 
запази с ограничение или да отмени 
позоваванията на въпросните 
хармонизираните стандарти в 
Официален вестник на Европейския 
съюз.
3. Комисията информира държавите-
членки и заинтересования европейски 
орган по стандартизация. Ако е 
необходимо тя изисква преработване 
на въпросните хармонизирани 
стандарти.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се гарантира, че само обозначения за характеристики, които 
продуктът реално притежава, могат да се използват при рекламата и 
етикетирането. Предложението въвежда система от хармонизирани стандарти 
относно обозначенията за продуктите, която да бъде разработена от европейски 
орган по хармонизацията (например Европейския комитет по стандартизация (CEN)). 
Въпреки че докладчикът подкрепя хармонизирания подход, тя не е съгласна с 
предложеното решение. Вместо това Комисията следва да преразгледа всички 
обозначения на продукти и начина, по който са доказани от отговорното лице, както 
и да предложи, ако е подходящо, адекватни мерки за разрешаване на установени 
проблеми.

Изменение 28

Предложение за регламент – акт за изменение
Член 34 – параграф 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

2а. Член 26, параграф 2 не се прилага 
за козметични продукти, съдържащи 
наноматериали, които все още не са 
изброени в приложения от III до VIa, 
ако те са били пуснати на пазара 
преди датата, посочена в параграф 1 
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на настоящия член.  Тези продукти 
могат да продължат да се предлагат 
на пазара в срок от две години след 
датата, посочена в параграф 2. След 
тази дата се прилагат разпоредбите 
на член 11, буква з) и член 26, параграф 
2.

Or. en

Обосновка

Необходимо е да се осигури преходен период за онези продукти, съдържащи 
наноматериали, все още невключени в приложенията, които са били пуснати на 
пазара преди влизането в сила на настоящия регламент.

Изменение 29

Предложение за регламент – акт за изменение
Приложение VI а (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Приложение VIa
Списък на разрешените 
наноматериали, различни от 
включените в приложения III, IV, V 
или VI

Or. en

Обосновка

Наноматериали, които са били оценени като безопасни за употреба в козметични 
продукти, следва да бъдат изброени в ново приложение VIa.



PR\731112BG.doc 25/27 PE409.426v01-00

BG

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Като част от стратегията си за опростяване на нормативната среда, Комисията реши да 
преработи Директива на Съвета 76/768/ЕИО относно сближаването на 
законодателствата, свързани с козметични продукти. Директивата, която след 
приемането си през 1976 г. е била изменяна 55 пъти, е тромава и остаряла и вече не 
предоставя необходимата правна сигурност в една бързо развиваща се област. С тази 
преработка Комисията цели да премахне правната несигурност и несъответствията, 
като въведе набор от определения и мерки по прилагането. За да се избегнат различията 
при транспонирането на национално равнище, Комисията промени правната форма на 
акта от директива на регламент.

Друга основна цел е повишаването на безопасността на козметичните продукти. Тъй 
като съществуващата Директива за козметичните продукти не съдържа ясни 
изисквания по отношение на оценката на безопасността, Комисията понастоящем 
въвежда „минимални стандарти” за това.

Докладчикът решително подкрепя тази цел, като би желал да укрепи допълнително 
аспектите на безопасността, с оглед гарантиране на защитата и здравето на всички 
потребители. Като цяло докладът се съсредоточава върху четири аспекта:

Оценка на безопасността на козметичните продукти

Съгласно член 7 преди пускането на козметичен продукт на пазара отговорното лице 
трябва да изработи оценка на безопасността, съдържаща цялата свързана информация. 
Приложение I на регламента описва свързаната информация, която трябва да бъде 
включена в оценката на безопасността. От съществено значение е всички отговорни 
лица да имат ясно разбиране за всички задължения и изисквания, произтичащи от това 
приложение. Следователно докладчикът изисква от Комисията, в тясно сътрудничество 
с всички заинтересовани страни, да приеме указания, които подпомагат отговорните 
лица при изработването на оценката на безопасността и доклада за безопасността на 
продукта за съответните продукти.

Трябва да бъдат въведени ясни инструменти за контрол с оглед гарантиране на 
безопасността на потребителите, както и спазване от страна на производителите на 
изискванията за доклада за безопасност, установени съгласно член 7 и приложение I. 
Следователно докладчикът изисква държавите-членки да упражняват подходящ 
контрол и в случай на неспазване да докладват на Комисията.

Използването на наноматериали в козметичните продукти

Понастоящем наноматериалите вече са част от много продукти, предлагани на пазара. 
По преценка на Комисията през 2006 г. делът на козметичните продукти, съдържащи 
наночастици, е около 5%.
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Съществува широка гама от определения за наноматериал, повечето от които посочват 
размерите на веществото. С оглед избягване на правната несигурност е важно да се 
установи какво се има предвид под наноматериал. В тази връзка докладчикът въвежда в 
настоящия регламент определение, което се основава на дефиниция, разработена от 
Научния комитет по потребителски продукти (НКПП) през декември 2007 г.

Поради малките си размери наноматериалите притежават специфични характеристики. 
Тези характеристики могат да бъдат много позитивни, но в същото време могат да 
доведат до нови рискове. Следователно, преди да бъдат пуснати на пазара, тези 
продукти следва да бъдат оценени от НКПП въз основа на съобразена с 
нанотехнологиите оценка на безопасността, за да се гарантира безопасността на 
потребителите.  Докладчикът предлага въвеждането на преходен период за 
съществуващите продукти, които съдържат наноматериали.

Наноматериалите, използвани като оцветители, консерванти, UV-филтри, вече са 
обхванати от приложения IV, V и VI на настоящия регламент и след консултация с 
НКПП трябва да бъдат включени от Комисията в позитивния списък. 

За да се гарантира безопасността на козметичните продукти, следва да се изисква 
оценка на НКПП за всички продукти, съдържащи наноматериали, които не са 
обхванати от приложения IV, V и VI. В тази връзка докладчикът внася изменения, 
които въвеждат съответстваща процедура за всички наноматериали.

Тъй като научните изследвания в областта на наноматериалите продължават, от 
Комисията се изисква редовно да преразглежда настоящия регламент с оглед на 
наноматериалите.

Използването на CMR-вещества в козметичните продукти

Седмото изменение на Директивата за козметичните продукти въведе пълна забрана на 
CMR 1 и 2 вещества в козметичните продукти. Въпреки това е възможно да има случаи, 
при които употребата на някои от тези вещества е необходима за производството на 
козметичен продукт. В тези случаи може да бъдат направени изключения от общата 
забрана, ако НКПП счита веществото за безопасно за употреба в козметиката. 

Предложението на Комисията вече предвижда строги изисквания, които трябва да 
бъдат изпълнени, за да бъде разрешена употребата на CMR 1 или 2 в козметичен 
продукт. Докладчикът укрепва този подход, като въвежда допълнителни изисквания. 
Освен това тя въвежда в настоящия регламент концепцията за цялостна експозиция.

Следователно НКПП трябва да вземе предвид цялостната експозиция на CMR по 
всички начини и от всички източници (сектор на храните, козметика, други 
потребителски стоки), когато извършва оценка на безопасността на CMR вещество за 
употреба в козметичен продукт. 

Все пак, тъй като в момента няма обща методология за измерване на цялостната 
експозиция на CMR и този въпрос следва да бъде разгледан не само в рамките на 
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Регламента за козметичните продукти, докладчикът отправя искане към Комисията да 
разработи предварителни оценки за измерване на цялостната експозиция и 
впоследствие да извърши съответния преглед на Регламента за козметичните продукти.

Използване на обозначения за продукти в козметичните продукти

Често специфичните характеристики на един козметичен продукт са тези, които 
убеждават потребителя да го купи. Подобни обозначения за продукти са деликатен 
въпрос, тъй като потребителите до голяма степен не са в състояние да преценят тяхната 
достоверност, а трябва просто да вярват в това, което продуктът обещава. 
Следователно, с оглед защитата на потребителите, трябва да се гарантира, че само 
характеристиките, които продуктът реално притежава, могат да бъдат използвани за 
реклама и етикетиране на продукта.

В член 16 от предложението на Комисията се подчертава, че козметичните продукти не 
трябва да съдържат обозначения за продукти, които са подвеждащи или дори неверни, 
и че обозначенията трябва да бъдат доказани в досието с информация за продукта. 
Освен това предложението на Комисията въвежда система от хармонизирани стандарти 
относно обозначенията за продукти. Тези стандарти следва да бъдат разработени от 
европейски орган по хармонизацията, като например Европейския комитет по 
стандартизация (CEN).

Макар да подкрепя идеята за хармонизиран подход по отношение на обозначенията за 
продукти, с оглед гарантиране на безопасност на продуктите и надеждна информация 
за потребителите, докладчикът не е съгласен с идеята за предоставяне на отговорността 
за това на европейски орган по хармонизацията, както е описано в предложението на 
Комисията.

Частни структури като CEN, доминирани от съответните сектори на промишлеността, 
не могат да бъдат натоварени с деликатен въпрос, подобен на обозначенията за 
продукти, при който би била абсолютно необходима независима оценка.

Следователно докладчикът иска от Комисията да прегледа всички обозначения за 
продукти, които понастоящем се използват в козметичните продукти, както и начина, 
по който са доказани от отговорното лице. Освен това, ако Комисията открие 
противоречие между доказателствата за обозначения за продукти, използвани в 
козметичните продукти, и разпоредбите относно информацията за потребителите и 
тяхната безопасност, утвърдени в настоящия регламент, тя следва да вземе подходящи 
мерки, за да гарантира спазването им, и, ако е необходимо, да предложи хармонизирани 
изисквания за обозначения за продукти.


	731112bg.doc

