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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení) 
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení) 
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v 
některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných 
oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o kosmetických přípravcích 
(přepracování)
(KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Postup spolurozhodování: přepracování)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2008)0049),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0053/2008),

– s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 28. listopadu 2001 o systematičtějším 
využívání metody přepracování právních aktů1,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne…určený Výboru pro životní 
prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin v souladu s čl. 80a odst. 3 jednacího řádu,

– s ohledem na dopis Výboru pro právní záležitosti ze dne…zaslaný předsedovi Parlamentu 
v souladu s čl. 80a odst. 4 jednacího řádu,

– s ohledem na dopis ze dne…, ve kterém Komise předsedovi sděluje, že svůj návrh 
nestáhne,

– s ohledem na články 80 a 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a stanovisko Výboru pro právní záležitosti (A6-0000/2008),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní skupiny složené ze zástupců právních služeb 
Evropského parlamentu, Rady a Komise daný návrh neobsahuje žádné jiné věcné změny 
než ty, které byly jako takové v návrhu označeny, a vzhledem k tomu, že pokud jde 
o kodifikaci nezměněných ustanovení dřívějších aktů spolu s těmito změnami, je návrh 
prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu,

1. schvaluje návrh Komise pozměněný na základě doporučení poradní skupiny složené ze 
zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise (obsahující technické 
úpravy schválené Výborem pro právní záležitosti) a obsahující níže uvedené úpravy;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

                                               
1 Úř. věst. C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25a) Je možné, že s postupným vývojem 
technologie se budou v kosmetických 
přípravcích nanomateriály více používat. 
Aby se zajistila vysoká úroveň ochrany 
spotřebitele, volný pohyb zboží a právní 
jistota pro výrobce, je nutné stanovit 
jednotnou definici nanomateriálů na 
mezinárodní úrovni. Společenství by mělo 
na příslušných mezinárodních fórech 
usilovat o dosažení dohody na znění této 
definice. Pokud by dohoda byla uzavřena, 
měla by být definice nanomateriálů 
vhodně upravena v tomto nařízení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25b) Před tím, než se jakýkoli kosmetický 
přípravek obsahující nanomateriály, které 
ještě nejsou uvedeny v přílohách III až 
VIa, uvede na trh, musí být tento 
nanomateriál zhodnocen SCCP na 
základě příslušných testů posouzení 
bezpečnosti nanomateriálů a zapsán 
v příloze VIa v souladu s čl. 26 odst. 2. 
K zanesení nanomateriálu do schváleného 
seznamu v příloze VIa je třeba, aby 
odpovědná osoba podala žádost Komisi 
spolu s doklady o posouzení rizik. Při 
posuzování rizik by se měla vzít v potaz 
specifická povaha použitého 
nanomateriálu i účel daného 
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kosmetického přípravku. Kosmetický 
přípravek obsahující nanomateriál by 
neměl být uveden na trh, aniž by SCCP 
shledala použití daného nanomateriálu za 
bezpečné.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25c) V současné době jsou informace 
o rizicích spojených s nanomateriály 
nedostatečné. Za účelem lepšího 
posouzení bezpečnosti nanomateriálů by 
měl SCCP vytvořit metody testování, jež 
budou brát v potaz specifické vlastnosti 
nanomateriálů.

Or. en

Odůvodnění

Nanomateriály vykazují díky svému malému rozměru specifické vlastnosti. Aby bylo možno 
určit a posoudit případná rizika vyplývající z těchto vlastností, měly by být vyvinuty zvláštní 
metody posuzování.

Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 25 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25d) Komise by měla s ohledem na 
vědecký pokrok pravidelně přezkoumávat 
opatření týkající se nanomateriálů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Při posuzování bezpečnosti látek, 
především těch, které jsou klasifikovány 
jako karcinogenní, mutagenní či toxické 
pro rozmnožování, a které náleží do 
kategorie 1 nebo 2, by se měla brát 
v úvahu celková expozice těmto látkám 
pocházejícím ze všech zdrojů. Zároveň by 
osoby posuzující bezpečnost měly mít na 
zřeteli harmonizovaný přístup při 
vypracování a použití těchto odhadů 
celkové expozice. V důsledku toho by měla 
Komise v úzké spolupráci s SCCP, 
Evropskou agenturou pro chemické látky 
(ECHA), Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin (EÚBP) a dalšími 
dotčenými stranami naléhavě vypracovat 
přezkoumání a stanovit pravidla pro 
vypracování a použití odhadů celkové 
expozice těchto látek.

Or. en

Odůvodnění

Zejména u látek CMR musí být bezpečnost posouzena v souvislosti s celkovou expozicí osob 
těmto látkám pocházejícím ze všech zdrojů. Musí se stanovit pravidla pro vypracovávání 
odhadů celkové expozice a jejich použití při posuzování bezpečnosti jednotlivých přípravků.

Pozměňovací návrh 6

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 39 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Při posuzování bezpečnosti 
kosmetických přípravků by mělo být 
umožněno, aby se zohlednila posouzení 
rizik, která byla vypracována pro jiná 
relevantní odvětví. Použití těchto údajů by 
mělo být náležitě podloženo 
a odůvodněno.

Or. en

Odůvodnění

Použití existujících údajů z posouzení rizik z jiných odvětví by mělo být umožněno, pouze 
pokud je to pro posouzení bezpečnosti daného přípravku relevantní.

Pozměňovací návrh 7

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Spotřebitel by měl být chráněn před 
zavádějícími údaji týkajícími se účinnosti 
a dalších vlastností kosmetických 
přípravků. Pokud jde o specifické údaje 
týkající se vlastností kosmetických 
přípravků, měla by být stanovena možnost 
využít harmonizovaných norem.

(40) Spotřebitel by měl být chráněn před 
zavádějícími údaji týkajícími se účinnosti 
a dalších vlastností kosmetických 
přípravků. Pokud jde o posouzení platnosti 
specifických údajů týkajících se vlastností 
kosmetických přípravků, Komise by měla 
předložit zprávu o použití údajů 
o kosmetických přípravcích a o podložení 
jejich správnosti důkazy a případně 
navrhnout vhodná opatření pro řešení 
vyvstalých problémů.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby se při propagaci a označování přípravku použily pouze vlastnosti, které 
daný přípravek opravdu má. Návrh uvádí systém harmonizovaných norem týkajících se údajů 
o přípravcích, jež budou určeny některým evropským harmonizačním subjektem (např. 
Evropským výborem pro normalizaci (CEN)). Zpravodajka podporuje harmonizovaný přístup, 
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avšak nesouhlasí s navrhovaným řešením. Namísto toho by měla Komise přezkoumat všechny 
údaje o přípravcích a způsob, jakým se tyto údaje prokazují odpovědnou osobou, a případně 
navrhnout vhodná opatření pro řešení vyvstalých problémů. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh nařízení – pozměňující akt
Bod odůvodnění 44 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44a) Členské státy by měly poskytnout 
orgánům pro dozor nad trhem k řádnému 
plnění jejich úkolů nezbytné pravomoci, 
zdroje a znalosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) „harmonizovanou normou“ se rozumí 
norma přijatá v souladu s článkem 6 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/34/ES o postupu při poskytování 
informací v oblasti norem a technických 
předpisů a předpisů pro služby informační 
společnosti jedním z evropských 
normalizačních orgánů uvedených 
v příloze I směrnice 98/34/ES;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby se při propagaci a označování přípravku použily pouze vlastnosti, které 
daný přípravek opravdu má. Návrh uvádí systém harmonizovaných norem týkajících se údajů 
o přípravcích, jež budou určeny některým evropským harmonizačním orgánem (např. 
Evropským výborem pro normalizaci (CEN)). Ačkoli zpravodajka podporuje harmonizovaný 
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přístup, nesouhlasí s navrhovaným řešením. Namísto toho by měla Komise přezkoumat 
všechny údaje o přípravcích a způsob, jakým se tyto údaje prokazují odpovědnou osobou, 
a případně navrhnout vhodná opatření pro řešení vyvstalých problémů.

Pozměňovací návrh 10

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 1 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ja)„nanomateriálem“ se rozumí pevný 
a záměrně vyrobený materiál o jednom 
nebo vícestranném vnějším rozměru, nebo 
vnitřní struktury, o rozměru do 100 nm.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je založena na definici, kterou SCCP (Vědecký výbor pro spotřební zboží) 
zveřejnila v prosinci roku 2007 ve svém stanovisku o bezpečnosti nanomateriálů 
v kosmetických přípravcích.

Nanomateriály mohou díky svému malému rozměru prokázat nové vlastnosti ve srovnání se 
stejným materiálem, který neobsahuje prvky o měřítku v řádu nanometrů. 

Pozměňovací návrh 11

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. l – bod l a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(la) „zranitelnými skupinami 
obyvatelstva“ se rozumí děti do tří let, 
starší osoby a osoby s narušenou imunitní 
reakcí.

Or. en
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Pozměňovací návrh 12

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 2 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise může přizpůsobit a upravit bod 
(ja) odst. 1 v souvislosti s technickým 
a vědeckým pokrokem. Toto opatření, 
jehož účelem je změna jiných než 
podstatných prvků tohoto nařízení, se 
přijme regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 27 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

V současné době neexistuje mezinárodně schválená definice nanomateriálů. Je tedy nutné tuto 
definici schválit později na základě nejnovějších vědeckých poznatků v oblasti.

Pozměňovací návrh 13

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Odpovědná osoba zajistí před uvedením 
kosmetického přípravku na trh, aby bylo na 
základě příslušných informací provedeno 
posouzení jeho bezpečnosti a aby byla 
vypracována zpráva o bezpečnosti 
kosmetického přípravku v souladu 
s přílohou I.

1. Odpovědná osoba zajistí před uvedením 
kosmetického přípravku na trh, aby bylo na 
základě příslušných informací provedeno 
posouzení jeho bezpečnosti a aby byla 
vypracována zpráva o bezpečnosti 
kosmetického přípravku v souladu 
s přílohou I.

Zvláštní pozornost se zaměří na velikost 
částic, přesněji řečeno na 
„nanomateriály“ definované v článku 2. 

Odpovědná osoba zajistí, aby zpráva 
o bezpečnosti kosmetického přípravku byla 
stále aktuální s ohledem na dodatečné 
důležité informace získané po uvedení 

Odpovědná osoba zajistí, aby zpráva 
o bezpečnosti kosmetického přípravku byla 
stále aktuální s ohledem na dodatečné 
důležité informace získané po uvedení 
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výrobku na trh. výrobku na trh.

Komise v úzké spolupráci se všemi 
dotčenými stranami přijme vhodné 
předpisy, které umožní podnikům, 
zejména malým a středním, splnit 
požadavky uvedené v příloze I. Předpisy se 
přijmou regulativním postupem podle čl. 
27 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Příloha I zahrnuje údaje o bezpečnosti kosmetických přípravků a zprávu o bezpečnosti 
kosmetických přípravků. Je nezbytné, aby všechny odpovědné osoby jasně rozuměly všem 
povinnostem a požadavkům vyplývajících z přílohy, čehož se nejlépe dosáhne poskytnutím 
vhodných popisných předpisů.

Pozměňovací návrh 14

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 8 – odst. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) pokud to odůvodňuje povaha nebo 
účinek kosmetického přípravku,  důkaz 
o účinku připisovaném kosmetickému 
přípravku;

(d) důkaz o účinku připisovaném 
kosmetickému přípravku;

Or. en

Pozměňovací návrh 15

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 10 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) členský stát, ve kterém je kosmetický 
přípravek uváděn na trh;

(c) první členský stát, ve kterém je 
kosmetický přípravek uváděn na trh;
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Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňujícího aktu je upřesnit, že oznámení by se mělo konat v prvním členském 
státu, ve kterém je kosmetický přípravek uváděn na trh.

Pozměňovací návrh 16

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 10 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) přítomnost látek ve formě 
mikronizovaných částic, vyjma látek 
uvedených v přílohách III až VI tohoto 
nařízení;

(e) přítomnost látek ve formě 
nanomateriálů;

Or. en

Pozměňovací návrh 17

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 11 – odst. 1 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) látky, které jsou vyrobeny ve formě 
nanomateriálů, jež nejsou uvedeny 
v přílohách IV, V, VI a VIa, a látky, které 
jsou vyrobeny ve formě nanomateriálů, 
jež nejsou použity v souladu 
s podmínkami stanovenými v uvedených 
přílohách.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňující akt vyplývá z aktů, které uvádějí postup pro posuzování bezpečnosti 
nanomateriálů.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 2 – pododstavec 2 – návětí a odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tyto látky však mohou být v kosmetických 
přípravcích použity, pokud jsou poté, co 
byly podle směrnice 67/548/EHS 
klasifikovány jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
kategorie 1 nebo 2, splněny veškeré 
následující podmínky:

Tyto látky však mohou být v kosmetických 
přípravcích výjimečně použity, pokud jsou 
poté, co byly podle směrnice 67/548/EHS 
klasifikovány jako karcinogenní, 
mutagenní nebo toxické pro reprodukci, 
kategorie 1 nebo 2, splněny veškeré 
následující podmínky:

– byly zhodnoceny SCCP a shledány jako 
bezpečné pro použití v kosmetických 
přípravcích, zejména s ohledem na 
expozici;

– byly zhodnoceny SCCP a shledány jako 
bezpečné pro použití v kosmetických 
přípravcích, zejména s ohledem na 
celkovou expozici ze strany jiných než 
významných zdrojů a také se zvláštním 
přihlédnutím ke zranitelným skupinám 
obyvatelstva;

Or. en

Odůvodnění

Zejména u látek CMR musí být bezpečnost posouzena v souvislosti s celkovou expozicí osob 
těmto látkám pocházejícím ze všech zdrojů.

Pozměňovací návrh 19

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 12 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejpozději do (dva roky od data 
zveřejnění tohoto nařízení v úředním 
věstníku) zajistí Komise přezkoumání 
postupů pro vypracování a použití odhadů 
celkové expozice pro látky CMR 
a přijmutí vhodných pravidel, která 
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umožní harmonizovaný přístup při 
vypracování a použití těchto odhadů 
celkové expozice v rámci posouzení 
bezpečnosti použití obsažených látek. Toto 
přezkoumání se provádí po konzultaci 
s SCCP, Evropskou agenturou pro 
chemické látky (ECHA), Evropským 
úřadem pro bezpečnost potravin (EÚBP) 
a dalšími dotčenými stranami případně na 
základě relevantních osvědčených 
postupů.

Or. en

Odůvodnění

Zejména u látek CMR musí být bezpečnost posouzena v souvislosti s celkovou expozicí osob 
těmto látkám pocházejícím ze všech zdrojů. Musí se stanovit pravidla pro vypracovávání 
odhadů celkové expozice a jejich použití při posuzování bezpečnosti jednotlivých přípravků.

Pozměňovací návrh 20

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má se za to, že požadavek prvního 
pododstavce je splněn, pokud jsou 
kosmetické přípravky v souladu 
s příslušnými harmonizovanými normami, 
na které byly zveřejněny odkazy 
v Úředním věstníku Evropské unie.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby se při propagaci a označování přípravku použily pouze vlastnosti, které 
daný přípravek opravdu má. Návrh uvádí systém harmonizovaných norem týkajících se údajů 
o přípravcích, jež budou určeny některým evropským harmonizačním orgánem (např. 
Evropským výborem pro normalizaci (CEN)). Ačkoli zpravodajka podporuje harmonizovaný 
přístup, nesouhlasí s navrhovaným řešením. Namísto toho by měla Komise přezkoumat 
všechny údaje o přípravcích a způsob, jakým se tyto údaje prokazují odpovědnou osobou, 
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a případně navrhnout vhodná opatření pro řešení vyvstalých problémů.

Pozměňovací návrh 21

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 16 – odst.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pět let po vstoupení tohoto nařízení 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o všech 
údajích o kosmetických přípravcích 
a o způsobu prokázání těchto údajů podle 
čl. 8 odst. 2 písm. d). Pokud Komise 
shledá, že údaje byly použity v rozporu 
s ustanoveními tohoto článku nebo nebyly 
dostatečně prokázány podle čl. 8 odst. 2 
písm. d), přijme vhodná opatření, aby 
zajistila soulad s předpisy, a případně 
navrhne harmonizované požadavky 
týkající se údajů o přípravcích.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby se při propagaci a označování přípravku použily pouze vlastnosti, které 
daný přípravek opravdu má. Návrh uvádí systém harmonizovaných norem týkajících se údajů 
o přípravcích, jež budou určeny některým evropským harmonizačním orgánem (např. 
Evropským výborem pro normalizaci (CEN)). Ačkoli zpravodajka podporuje harmonizovaný 
přístup, nesouhlasí s navrhovaným řešením. Namísto toho by měla Komise přezkoumat 
všechny údaje o přípravcích a způsob, jakým se tyto údaje prokazují odpovědnou osobou, 
a případně navrhnout vhodná opatření pro řešení vyvstalých problémů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 17 – odst.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčena ochrana zejména 
obchodního tajemství a práva duševního 

Aniž je dotčena ochrana zejména 
obchodního tajemství a práva duševního 
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vlastnictví, odpovědná osoba  zajistí, aby 
byly kvalitativní a kvantitativní složení 
kosmetického přípravku,
a v případě parfémových kompozic 
a parfémů název a číslo kódu příslušné 
sloučeniny a totožnost dodavatele, a dále 
existující údaje o nežádoucích účincích 
a závažných nežádoucích účincích na 
lidské zdraví v důsledku použití 
kosmetického přípravku vhodnými 
prostředky zpřístupněny  veřejnosti.

vlastnictví, odpovědná osoba zajistí, aby 
měla veřejnost vhodnými prostředky 
zaručený snadný přístup k informacím 
o kvalitativním a kvantitativním složení 
kosmetického přípravku 
a v případě parfémových kompozic 
a parfémů názvu a číslu kódu příslušné 
sloučeniny a totožnosti dodavatele, a dále 
existujících údajích o nežádoucích 
účincích a závažných nežádoucích účincích 
na lidské zdraví v důsledku použití 
kosmetického přípravku.

Or. en

Pozměňovací návrh 23

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy dohlížejí nad dodržováním 
tohoto nařízení prostřednictvím kontrol 
kosmetických přípravků dodávaných na 
trh.

Členské státy dohlížejí nad dodržováním 
tohoto nařízení prostřednictvím kontrol 
kosmetických přípravků dodávaných na 
trh.

Členské státy provádějí v přiměřeném 
měřítku kontroly prostřednictvím 
hodnocení dostupné dokumentace 
a případně fyzikálními a laboratorními 
testy na základě vhodných vzorků. 
Členské státy podávají Komisi každý rok 
zprávu o provedených kontrolách plnění 
tohoto nařízení a o hlavních zjištěních 
o neplnění nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Za účelem zajištění bezpečnosti spotřebitele a plnění požadavků zprávy o bezpečnosti 
stanovené v článku 7 a příloze I ze strany výrobců, je nutné zavést jasné nástroje kontroly. 
Zpravodajka tudíž žádá členské státy, aby prováděly přiměřené kontroly a aby v případě 
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neplnění nařízení o tom zpravily Komisi.

Pozměňovací návrh 24

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 21 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy požádají odpovědnou 
osobu, aby přijala veškerá vhodná opatření, 
včetně nápravných opatření pro zajištění 
souladu výrobku s předpisy, stažení 
výrobku z trhu nebo jeho odvolání 
v rozumné lhůtě, která odpovídají povaze 
rizika, pokud není splněn některý z 
následujících požadavků:

1. Členské státy požádají odpovědnou 
osobu, aby přijala veškerá vhodná opatření, 
včetně nápravných opatření pro zajištění 
souladu výrobku s předpisy, bezodkladné 
stažení výrobku z trhu nebo jeho odvolání, 
pokud není splněn některý z následujících 
požadavků:

Or. en

Pozměňovací návrh 25

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 26 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Představuje-li použití určitých látek 
v kosmetických přípravcích potenciální 
riziko pro lidské zdraví, které vyžaduje 
kroky na úrovni Společenství, může 
Komise po konzultaci s SCCP 
odpovídajícím způsobem změnit přílohy II 
až VI.

1. Představuje-li použití určitých látek 
v kosmetických přípravcích potenciální 
riziko pro lidské zdraví nebo životní 
prostředí, které vyžaduje kroky na úrovni 
Společenství, může Komise po konzultaci 
s SCCP a, pokud to bude nutné, 
s Vědeckým výborem pro zdravotní 
a environmentální rizika (SCHER) 
odpovídajícím způsobem změnit přílohy II 
až VIa.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha případech se prokázalo, že některé látky použité v kosmetických a hygienických 
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přípravcích představují riziko pro životní prostředí. V případě, že tato rizika nejsou zcela 
pokryta jinými právními předpisy, mělo by být umožněno přidat tyto látky do přílohy II tohoto 
nařízení. Široká veřejnost očekává, že kosmetické a hygienické přípravky jsou bezpečné také 
pro životní prostředí, a tak by nařízení o kosmetických přípravcích rovněž mělo  zahrnovat 
tento nástroj, jenž může být použit ve výjimečných případech. SCHER je vědecký výbor, jehož 
účelem je hodnocení otázek týkajících se životního prostředí.

Pozměňovací návrh 26

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise může po konzultaci s SCCP 
změnit přílohy III až VI a VIII za účelem 
jejich přizpůsobení technickému a 
vědeckému pokroku.

2. Komise může po konzultaci s SCCP, 
jenž předloží své stanovisko do šesti 
měsíců od vyzvání Komisí, změnit přílohy 
III až VIa a VIII za účelem jejich 
přizpůsobení technickému a vědeckému 
pokroku.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistila vysoká úroveň ochrany spotřebitele a právní jistota pro výrobce, je nutné 
stanovit SCCP jasnou časovou lhůtu, ve které posoudí rizika používání látek, včetně 
nanomateriálů, v kosmetických přípravcích.

Pozměňovací návrh 27

Návrh nařízení – pozměňující akt
Článek 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 31 vypouští se
Formální námitka proti harmonizovaným 
normám
1. Domnívá-li se některý členský stát nebo 
Komise, že harmonizovaná norma zcela 
nevyhovuje požadavkům příslušných 
ustanovení tohoto nařízení, obrátí se 
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Komise nebo dotčený členský stát na 
výbor zřízený podle článku 5 směrnice 
98/34/ES a předloží své odůvodnění. 
Výbor neprodleně zaujme stanovisko.
2. Na základě stanoviska výboru se 
Komise rozhodne zveřejnit, nezveřejnit, 
zveřejnit s omezením, zachovat, zachovat 
s omezením či zrušit odkazy na příslušnou 
harmonizovanou normu v Úředním 
věstníku Evropské unie.
3. Komise informuje členské státy 
a dotčený evropský normalizační orgán. V 
případě potřeby požádá o revizi příslušné 
harmonizované normy.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby se při propagaci a označování přípravku použily pouze vlastnosti, které 
daný přípravek opravdu má. Návrh uvádí systém harmonizovaných norem týkajících se údajů 
o přípravcích, jež budou určeny některým evropským harmonizačním orgánem (např. 
Evropským výborem pro normalizaci (CEN)). Ačkoli zpravodajka podporuje harmonizovaný 
přístup, nesouhlasí s navrhovaným řešením. Namísto toho by měla Komise přezkoumat 
všechny údaje o přípravcích a způsob, jakým se tyto údaje prokazují odpovědnou osobou, 
a případně navrhnout vhodná opatření pro řešení vyvstalých problémů.

Pozměňovací návrh 28

Návrh nařízení – pozměňující akt
Čl. 34 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Čl. 26 odst. 2 se nevztahuje na 
kosmetické přípravky obsahující 
nanomateriály, které ještě nejsou 
zahrnuty v přílohách III až VIa, pokud 
byly uvedeny na trh před datem 
stanoveným v odstavci 1 tohoto článku. 
Tyto přípravky mohou na trhu zůstat dva 
roky od data stanoveného v odstavci 2. Po 
tomto datu se uplatní čl. 11 písm. h) a čl. 
26 odst. 2.
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Or. en

Odůvodnění

Je nutné poskytnout přechodné období pro přípravky obsahující nanomateriály, které ještě 
nejsou zahrnuty v přílohách, pokud byly přípravky uvedeny na trh před tím, než toto nařízení 
vstoupilo v platnost.

Pozměňovací návrh 29

Návrh nařízení – pozměňující akt
Příloha VI a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA VIa
Seznam povolených nanomateriálů, které 
nejsou zahrnuty v přílohách III, IV, 
V, nebo VI

Or. en

Odůvodnění

Nanomateriály, které byly shledány bezpečnými pro použití v kosmetických přípravcích, by 
měly být uvedeny v nové příloze VIa.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Komise v rámci své strategie pro zjednodušení právního prostředí rozhodla přepracovat 
směrnici Rady 76/768/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 
kosmetických prostředků. Tato směrnice, která od roku přijetí 1976 podstoupila 55 změn, se 
stala těžkopádnou a zastaralou a neposkytuje již nezbytnou právní jistotu pro toto rychle se 
vyvíjející odvětví. Cílem Komise je přepracováním odstranit právní nejistoty a nesrovnalosti 
prostřednictvím zavedení souboru definic a prováděcích opatření. Aby zamezila rozdílům při 
transpozici do vnitrostátního práva, změnila Komise právní formu ze směrnice na nařízení.

Dalším hlavním cílem je zvýšit bezpečnost kosmetických přípravků. Jelikož stávající 
směrnice o kosmetických přípravcích neobsahuje jasné požadavky pro posuzování 
bezpečnosti, uvádí pro ně nyní Komise „minimální standardy“.

Zpravodajka tento cíl velmi podporuje a dále chce posílit bezpečnostní aspekty, aby se všem 
spotřebitelům zajistila ochrana a zdraví. Celkově se zpráva soustředí na čtyři body:

Posouzení bezpečnosti kosmetických přípravků

Před uvedením kosmetického přípravku na trh zajistí odpovědná osoba, aby bylo na základě 
příslušných informací provedeno posouzení jeho bezpečnosti podle článku 7. Příloha I 
nařízení popisuje podstatné informace, které musí být zahrnuty do posouzení bezpečnosti. Je 
nezbytné, aby všechny odpovědné osoby jasně rozuměly všem povinnostem a požadavkům 
vyplývajícím z přílohy. Zpravodajka tudíž žádá Komisi, aby v úzké spolupráci s dotčenými 
stranami přijala předpisy, které odpovědným osobám pomohou při vypracovávání posouzení 
bezpečnosti a zprávy o bezpečnosti jejich přípravků.

Za účelem zajištění bezpečnosti spotřebitele a plnění požadavků zprávy o bezpečnosti 
stanovené v článku 7 a příloze I ze strany výrobců, je nutné zavést jasné nástroje kontroly. 
Zpravodajka tudíž žádá členské státy, aby prováděly přiměřené kontroly a aby v případě 
neplnění nařízení o tom zpravily Komisi.

Použití nanomateriálů v kosmetických přípravcích

Již v dnešní době tvoří nanomateriály součást řady přípravků na trhu. V roce 2006 učinila 
Komise odhad, že množství kosmetických přípravků obsahujících nanočástice je 5 %.

Existuje velká řada definic tzv. nanomateriálu, přičemž nejčastěji odkazují na rozměr látky. 
Abychom předešli právní nejistotě, je nezbytné určit, co přesně chápeme pod pojmem 
nanomateriál. Zpravodajka tedy v tomto nařízení uvádí definici, která se zakládá na definici 
stanovené v prosinci roku 2007 Vědeckým výborem pro spotřební zboží (SCCP).

Nanomateriály vykazují díky svému malému rozměru specifické vlastnosti. Tyto vlastnosti 
mohou být velmi kladné, ale zároveň mohou představovat nová rizika. Před tím, než se 
kosmetické přípravky obsahující nanomateriály uvedou na trh, měly by být zhodnoceny 
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SCCP na základě příslušných testů posouzení bezpečnosti nanomateriálů, aby tak byla 
spotřebitelům zajištěna bezpečnost. Zpravodajka navrhuje zavést pro již existující přípravky 
obsahující nanomateriály přechodné období.

Nanomateriály, které se používají jako barviva, konzervační přísady a filtry ultrafialového 
záření, jsou již uvedeny v přílohách IV, V a VI tohoto nařízení a Komise je po konzultaci 
s SCCP musí povolit. 

Za účelem zajištění bezpečnosti kosmetických přípravků by se mělo požadovat hodnocení 
všech přípravků obsahujících nanomateriály, které nejsou zahrnuty v přílohách IV, V a VI, 
jenž vypracuje SCCP. Dále zpravodajka předkládá pozměňovací návrhy, které uvádějí 
postupy sladěné pro všechny nanomateriály.

Komise musí nařízení týkající se nanomateriálů pravidelně přezkoumávat s ohledem na 
pokračující vědecký pokrok v této oblasti.

Použití látek CMR v kosmetických přípravcích

Sedmé přepracované znění směrnice o kosmetických přípravcích zakázalo použití látek CMR 
kategorie 1 a 2 v kosmetických přípravcích. Existují však případy, kdy je k výrobě 
kosmetických přípravků nezbytné tyto látky použít. V těchto případech může být povolena 
výjimka za předpokladu, že SCCP shledá látku pro použití v kosmetice bezpečnou. 

Návrh Komise již obsahuje přísné požadavky, které musí být všechny bez výjimky splněny, 
má-li být látka CMR kategorie 1 nebo 2 povolena k použití v kosmetickém přípravku. 
Zpravodajka tento přístup posiluje zavedením nových požadavků. Dále v tomto nařízení 
zavádí koncept celkové expozice.

Při posuzování bezpečnosti látek CMR, které mají být použity v kosmetických přípravcích, 
musí SCCP brát v úvahu celkovou expozici těmto látkám všemi způsoby a ze všech zdrojů 
(odvětví potravin, kosmetiky a další spotřebitelské výrobky). 

Zatím však neexistuje obecná metodologie pro měření celkové expozice látek CMR, a jelikož 
se jedná o otázku, kterou by se měly zabývat i jiné právní předpisy než nařízení 
o kosmetických přípravcích, vybízí zpravodajka Komisi, aby určila odhady pro měření 
celkové expozice a následně vhodně upravila nařízení o kosmetických přípravcích.

Použití údajů o kosmetických přípravcích

To, co přiměje spotřebitele ke koupi určitého kosmetického přípravku, jsou často jeho zvláštní 
vlastnosti. Údaje o přípravku jsou však citlivou otázkou, neboť spotřebitelé většinou nemají 
možnost ověřit si jejich správnost a nezbývá jim, než důvěřovat tomu, co přípravky slibují. Za 
účelem ochrany spotřebitele je tudíž nutné zajistit, aby se při propagaci a označování 
přípravku použily pouze vlastnosti, které daný přípravek opravdu má.

Ve svém návrhu v článku 16 Komise zdůrazňuje, že kosmetické přípravky nesmějí obsahovat 
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údaje zavádějící či dokonce nepravdivé a že musí být údaje prokázány v informační 
dokumentaci k výrobku. Mimo to návrh Komise uvádí systém harmonizovaných norem 
týkajících se údajů o přípravcích. Tyto standardy by měly být určeny některým evropským 
harmonizačním orgánem, např. Evropským výborem pro normalizaci (CEN).

Ačkoli zpravodajka podporuje harmonizovaný přístup pro údaje o přípravcích s cílem zajistit 
bezpečnost přípravků a spolehlivost informací spotřebitelům, nesouhlasí s myšlenkou svěřit 
tuto odpovědnost evropskému harmonizačnímu orgánu, jak navrhuje Komise.

Soukromé subjekty, jako je CEN, jsou ovládány dotyčnými průmyslovými odvětvími 
a nemohou mít odpovědnost za tak citlivou otázku, jakou jsou údaje o přípravcích, kde 
nezávislé hodnocení je naprosto nezbytné.

Zpravodajka tedy vyzývá Komisi, aby přezkoumala všechny údaje o současných 
kosmetických přípravcích a způsob, jakým tyto údaje odpovědná osoba prokazuje. Pokud 
Komise odhalí rozpor mezi důkazem údaje o kosmetickém přípravku a poskytnutí informací 
spotřebiteli a bezpečnostními opatřeními stanovenými v tomto nařízení, měla by přijmout 
vhodná opatření, aby zajistila soulad s předpisy, a případně navrhnout harmonizované 
požadavky týkající se údajů o přípravcích.
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