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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Når der er tale om en ændringsretsakt, markeres 
tekstdele, der er overtaget uændret fra en eksisterende bestemmelse, som 
Parlamentet ønsker at ændre, men som Kommissionen ikke har ændret, med 
fede typer. Hvis der udelades tekst i sådanne passager, indsættes [...].
Kursivering uden fede typer er en oplysning til de tekniske tjenestegrene, 
som vedrører elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der foreslås rettet 
med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller manglende tekst 
i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af de berørte 
tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om kosmetiske midler
(omarbejdning)
(KOM(2008)0049 – C6–0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2008)0049),

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 95, på grundlag af hvilke 
Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0053/2008),

– der henviser til den interinstitutionelle aftale af 28. november 2001 om en mere 
systematisk omarbejdning af retsakter1,

– der henviser til skrivelse af [...] fra Retsudvalget til Udvalget om Miljø, Folkesundhed 
og Fødevaresikkerhed, jf. forretningsordenens artikel 80a, stk. 3,

– der henviser til skrivelse af [...] fra Retsudvalget til formanden, jf. forretningsordenens 
artikel 80a, stk. 4,

– der henviser til skrivelse af [...], hvori Kommissionens formand tilkendegiver, at 
Kommissionen ikke tager sit forslag tilbage,

– der henviser til forretningsordenens artikel 80 og 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelse fra Retsudvalget (A6–0000/2008),

A. der henviser til, at dette forslag ifølge den rådgivende gruppe bestående af de juridiske 
tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen ikke indebærer andre 
indholdsmæssige ændringer end dem, der er angivet som sådanne i selve forslaget, og at 
det, hvad angår de uændrede bestemmelser i de eksisterende tekster, udelukkende består 
i en kodifikation uden indholdsmæssige ændringer,

1. godkender Kommissionens forslag som tilpasset efter henstillingerne fra den rådgivende 
gruppe bestående af de juridiske tjenester i Europa-Parlamentet, Rådet og 
Kommissionen (og med de tekniske tilpasninger, der er godkendt af Retsudvalget) og 
som ændret i det nedenstående;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

                                               
1 EFT C 77 af 28.3.2002, s. 1.
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3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) Anvendelsen af nanomaterialer i 
kosmetiske midler vil eventuelt øges med 
den yderligere udvikling af teknologi.  For 
at sikre et højt niveau af 
forbrugerbeskyttelse, fri bevægelighed for 
varer og retssikkerhed for fabrikanter er 
det nødvendigt at udvikle en ensartet 
definition af nanomaterialer på 
internationalt plan. Fællesskabet bør 
bestræbe sig på at nå til enighed om en 
definition i relevante internationale fora. 
Hvis der opnås enighed herom, bør 
definitionen af nanomaterialer i denne 
forordning tilpasses i overensstemmelse 
hermed.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 25 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25b) Inden et kosmetisk middel med 
nanomaterialer, der endnu ikke er 
omfattet af bilag III- VIa, bringes i 
omsætning, bør det pågældende 
nanomateriale vurderes af VKF på 
grundlag af en fyldestgørende 
sikkerhedsvurdering med særlig fokus på 
nanoteknologi og opføres på listen i bilag 
VIa i henhold til artikel 26, stk. 2. For at 
få nanomaterialet opført på positivlisten i 
bilag VIa bør den ansvarlige indgive en 
anmodning sammen med en 
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risikovurdering til Kommissionen. 
Risikovurderingen bør tage højde for det 
anvendte nanomateriales specifikke 
egenskaber og det pågældende kosmetiske 
middels påtænkte anvendelse. Det 
kosmetiske middel med nanomaterialer 
bør ikke bringes i omsætning, medmindre 
der foreligger en udtalelse fra VKF om, at 
nanomaterialet i midlet er sikkert.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 25 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25c) Der foreligger i øjeblikket 
utilstrækkelige oplysninger om risikoen 
ved nanomaterialer. For at vurdere deres 
sikkerhed bedre, bør VKF udvikle 
analysemetoder, som tager højde for deres 
specifikke egenskaber.

Or. en

Begrundelse

Nanomaterialer har specifikke egenskaber på grund af deres lille størrelse. Der bør udvikles 
en særlig analysemetode, så den potentielle risiko i forbindelse med deres særlige kendetegn 
kan identificeres og vurderes.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 25 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25d) Kommissionen bør jævnligt revidere 
bestemmelserne om nanomaterialer i lyset 
af den videnskabelige udvikling.
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Or. en

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 26 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26a) En sikkerhedsvurdering af stoffer, 
navnlig dem, der er klassificeret som 
værende kræftfremkaldende, mutagene 
eller reproduktionstoksiske, af kategori 1 
eller 2, bør tage hensyn til den generelle 
eksponering for sådanne stoffer fra alle 
kilder. Samtidig er det væsentligt for 
deltagerne i udarbejdelsen af 
sikkerhedsvurderingen, at der er en 
harmoniseret tilgang til udviklingen og 
anvendelsen af sådanne generelle 
eksponeringsvurderinger. Derfor bør 
Kommissionen i tæt samarbejde med 
VKF, Det Europæiske Kemikalieagentur 
(ECHA), Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) og 
andre relevante interessenter hurtigst 
muligt foretage en revidering og udvikle 
retningslinjer for udarbejdelsen og 
anvendelsen af generelle 
eksponeringsvurderinger for disse stoffer.

Or. en

Begrundelse

For CMR-stoffer især må sikkerhedsvurderingen foretages på baggrund af personers 
generelle eksponering for stoffet fra alle kilder. Der må udvikles retningslinjer for indførelsen 
af generelle eksponeringsvurderinger og deres anvendelse i individuelle vurderinger af 
midlers sikkerhed.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39a) I vurderingen af et kosmetisk 
middels sikkerhed bør der være mulighed 
for at tage højde for resultater af 
risikovurderinger, der er foretaget inden 
for andre relevante områder. Anvendelsen 
af sådanne data bør dokumenteres og 
begrundes behørigt.

Or. en

Begrundelse

Der bør være mulighed for at anvende foreliggende data fra risikovurderinger inden for 
andre områder, men kun hvis det er relevant for vurderingen af det pågældende middels 
sikkerhed. 

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Forbrugerne bør beskyttes mod 
vildledende anprisninger vedrørende 
kosmetiske midlers effektivitet og andre 
egenskaber. Der bør gives mulighed for at 
anvende harmoniserede standarder med 
henblik på specifikke anprisninger 
vedrørende kosmetiske midlers 
egenskaber.

(40) Forbrugerne bør beskyttes mod 
vildledende anprisninger vedrørende 
kosmetiske midlers effektivitet og andre 
egenskaber. Med henblik på at vurdere 
gyldigheden af specifikke anprisninger 
vedrørende kosmetiske midlers 
egenskaber bør Kommissionen forelægge 
en rapport om anvendelsen af 
produktanprisninger og de beviser, der 
gives for dem, og om nødvendigt foreslå 
passende foranstaltninger til at løse 
problemer i denne forbindelse.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at der i reklamer og på etiketter kun må anvendes anprisninger om 
de egenskaber, som et middel reelt har. Forslaget indfører et system af harmoniserede 
standarder vedrørende produktanprisninger, som skal udvikles af et europæisk 
harmoniseringsorgan (f.eks. CEN).  Ordføreren støtter en harmoniseret tilgang, men er ikke 
enig i den foreslåede løsning. Kommissionen bør i stedet revidere alle produktanprisninger 
og den måde, den ansvarlige fører bevis for dem på, og om nødvendigt foreslå passende 
foranstaltninger til at løse problemer i denne forbindelse.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Medlemsstaterne bør give deres 
markedstilsynsmyndigheder de 
nødvendige beføjelser og ressourcer samt 
tilstrækkelig viden til, at de kan udføre 
deres opgaver behørigt.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) "harmoniseret standard": en standard 
vedtaget af et af de europæiske 
standardiseringsorganer, der er anført i 
bilag I til Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/34/EF om en 
informationsprocedure med hensyn til 
tekniske standarder og forskrifter samt 
forskrifter for informationssamfundets 
tjenester i henhold til artikel 6 i nævnte 
direktiv

udgår

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at der i reklamer og på etiketter kun må anvendes anprisninger om 
de egenskaber, som et middel reelt har. Forslaget indfører et system af harmoniserede 
standarder vedrørende produktanprisninger, som skal udvikles af et europæisk 
harmoniseringsorgan (f.eks. CEN).  Ordføreren støtter en harmoniseret tilgang, men er ikke 
enig i den foreslåede løsning. Kommissionen bør i stedet revidere alle produktanprisninger 
og den måde, den ansvarlige fører bevis for dem på, og om nødvendigt foreslå passende 
foranstaltninger til at løse problemer i denne forbindelse.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2– stk. 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja)“nanomateriale”: et fast og bevidst 
fremstillet materiale med en eller flere 
ydre dimensioner eller en intern struktur 
af et omfang på 100 nm eller mindre.

Or. en

Begrundelse

Denne definition er baseret på den definition, som VKF (Den Videnskabelige Komité for 
Forbrugsvarer) har givet i sin udtalelse, der blev offentliggjort i december 2007, om 
sikkerheden af nanomaterialer i kosmetiske produkter

Nanomaterialer kan på grund af deres lille størrelse udvise nye egenskaber i sammenligning 
med det samme materiale, som ikke har nanostørrelsens egenskaber. 

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 1 – litra l a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

la) “sårbare befolkningsgrupper”: børn 
under 3 år, ældre og personer med nedsat 
immunrespons.

Or. en
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Ændringsforslag 12

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 2 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen kan justere og tilpasse 
stk. 1, litra ja), til den tekniske og 
videnskabelige udvikling. Denne 
foranstaltning, der har til formål at ændre 
ikke-væsentlige bestemmelser i denne 
forordning, vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i 
artikel 27, stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Der findes i øjeblikket ikke en internationalt godkendt definition af nanomaterialer. Det kan 
derfor være nødvendigt på et senere tidspunkt at tilpasse definitionen til den nyeste 
videnskabelige viden på området.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Før kosmetiske midler bringes i 
omsætning, sikrer den ansvarlige, at 
midlerne har været underkastet en 
sikkerhedsvurdering på grundlag af de 
relevante informationer, og at der er 
udarbejdet en rapport om det kosmetiske 
middels sikkerhed i overensstemmelse med 
bilag I.

1. Før kosmetiske midler bringes i 
omsætning, sikrer den ansvarlige, at 
midlerne har været underkastet en 
sikkerhedsvurdering på grundlag af de 
relevante informationer, og at der er 
udarbejdet en rapport om det kosmetiske 
middels sikkerhed i overensstemmelse med 
bilag I.

Der rettes særlig opmærksomhed mod 
partikelstørrelser og mere præcist mod 
”nanomaterialer” som defineret i artikel 
2. 

Den ansvarlige påser, at Den ansvarlige påser, at 



PR\731112DA.doc 13/25 PE409.426v01-00

DA

sikkerhedsrapporterne opdateres med 
relevante informationer, som måtte 
fremkomme efter, at midlerne er bragt i 
omsætning.

sikkerhedsrapporterne opdateres med 
relevante informationer, som måtte 
fremkomme efter, at midlerne er bragt i 
omsætning.

Kommissionen udarbejder i tæt 
samarbejde med alle interessenter en 
hensigtsmæssig vejledning med henblik 
på at give virksomheder, navnlig små og 
mellemstore virksomheder, muligheder 
for at overholde de krav, som er fastsat i 
bilag I. Retningslinjerne vedtages efter 
forskriftsproceduren med kontrol i artikel 
27, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Bilag I samler informationerne om det kosmetiske middels sikkerhed og vejleder om en 
sikkerhedsrapport om kosmetiske midler. Det er vigtigt, at alle ansvarlige har en klar 
forståelse for de fulde forpligtelser og krav, som fremgår af bilag I, og dette opnås bedst, hvis 
de har adgang til en hensigtsmæssig og beskrivende vejledning.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 8 - stk. 2 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) når arten af virkningen eller midlet 
begrunder det, beviserne for den påståede 
virkning af det kosmetiske middel

d) beviserne for den påståede virkning af 
det kosmetiske middel

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(c) den medlemsstat, hvor det kosmetiske c) den første medlemsstat, hvor det 
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middel bringes i omsætning kosmetiske middel bringes i omsætning

Or. en

Begrundelse

Dette har til formål at præcisere, at underretningen kun bør foretages i den første 
medlemsstat, hvor midlet bringes i omsætning.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 10 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) tilstedeværelsen af andre stoffer i form 
af mikroniserede partikler end dem, der er 
opført i bilag III-VI til denne forordning

e) tilstedeværelsen af andre stoffer i form 
af nanomaterialer

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 11 – stk. 1 – litra h a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ha) andre stoffer fremstillet i form af 
nanomaterialer end dem, der er opført i 
bilag IV, V, VI og VIa, og stoffer 
fremstillet i form af nanomaterialer, som 
ikke anvendes i overensstemmelse med 
betingelserne i de nævnte bilag.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring er en følge af de ændringer, der indfører en procedure til sikkerhedsvurdering 
af nanomaterialer.
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Ændringsforslag 18

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2 – indledning og led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sådanne stoffer kan dog anvendes i 
kosmetiske midler, såfremt de opfylder 
samtlige nedenstående betingelser efter at 
være blevet klassificeret som værende 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske, kategori 1 eller 2, i 
direktiv 67/548/EØF:

Sådanne stoffer kan dog undtagelsesvis 
anvendes i kosmetiske midler, såfremt de 
opfylder samtlige nedenstående betingelser 
efter at være blevet klassificeret som 
værende kræftfremkaldende, mutagene 
eller reproduktionstoksiske, kategori 1 eller 
2, i direktiv 67/548/EØF:

VKF har evalueret dem og fundet dem 
sikre til brug i kosmetiske midler, navnlig i 
betragtning af eksponering

VKF har evalueret dem og fundet dem 
sikre til brug i kosmetiske midler, navnlig i 
betragtning af den generelle eksponering 
fra andre betydelige kilder og under 
særlig hensyn til sårbare 
befolkningsgrupper

Or. en

Begrundelse

For CMR-stoffer bør sikkerhedsvurderingen foretages på baggrund af personers generelle 
eksponering for stoffet fra alle kilder.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 12 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen sikrer senest [to år 
efter offentliggørelsen af denne 
forordning i Den Europæiske Unions 
Tidende], at procedurerne for 
udarbejdelsen og anvendelsen af 
generelle eksponeringsvurderinger for 
CMR-stoffer revideres, og at der udvikles 
passende retningslinjer med henblik på at 
muliggøre en harmoniseret tilgang til 
udviklingen og anvendelsen af sådanne 
generelle eksponeringsvurderinger til at 
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vurdere en sikker anvendelse af stoffer, 
der indeholder CMR-stoffer. Denne 
revidering skal foretages i samråd med 
VKF, ECHA, EFSA og andre relevante 
interessenter og i passende omfang støtte 
sig til relevant bedste praksis.

Or. en

Begrundelse

For visse stoffer, navnlig for CMR-stoffer, må sikkerhedsvurderingen foretages på baggrund 
af den enkeltes generelle eksponering for stoffet fra alle kilder. Der må udvikles retningslinjer 
for indførelsen af generelle eksponeringsvurderinger og deres anvendelse i individuelle 
vurderinger af produkters sikkerhed.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kosmetiske midler anses for at være i 
overensstemmelse med første afsnit, 
såfremt de er i overensstemmelse med de 
relevante harmoniserede standarder, hvis 
referencer er offentliggjort i Den 
Europæiske Unions Tidende.

udgår

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at der i reklamer og på etiketter kun må anvendes anprisninger om 
de egenskaber, som et middel reelt har. Forslaget indfører et system af harmoniserede 
standarder vedrørende produktanprisninger, som skal udvikles af et europæisk 
harmoniseringsorgan (f.eks. CEN).  Ordføreren støtter en harmoniseret tilgang, men er ikke 
enig i den foreslåede løsning. Kommissionen bør i stedet revidere alle produktanprisninger 
og den måde, den ansvarlige fører bevis for dem på, og om nødvendigt foreslå passende 
foranstaltninger til at løse problemer i denne forbindelse.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Fem år efter denne forordnings 
ikrafttræden forelægger Kommissionen 
Europa-Parlamentet og Rådet en rapport 
om alle produktanprisninger anvendt i 
kosmetiske midler, og om, hvordan disse 
er blevet bevist i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 2, litra d). Hvis 
Kommissionen finder, at anprisninger er 
blevet anvendt i modstrid med denne 
artikels bestemmelser eller med 
utilstrækkelig bevisførelse i medfør af 
artikel 8, stk. 2, litra d), træffer den 
passende foranstaltninger til at sikre 
overholdelse og foreslår om nødvendigt 
harmoniserede krav til 
produktanprisninger.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at der i reklamer og på etiketter kun må anvendes anprisninger om 
de egenskaber, som et middel reelt har. Forslaget indfører et system af harmoniserede 
standarder vedrørende produktanprisninger, som skal udvikles af et europæisk 
harmoniseringsorgan (f.eks. CEN).  Ordføreren støtter en harmoniseret tilgang, men er ikke 
enig i den foreslåede løsning. Kommissionen bør i stedet revidere alle produktanprisninger 
og den måde, den ansvarlige fører bevis for dem på, og om nødvendigt foreslå passende 
foranstaltninger til at løse problemer i denne forbindelse.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af beskyttelsen af især 
forretningshemmeligheder og intellektuelle 
ejendomsrettigheder sikrer den ansvarlige , 
at oplysninger om det kosmetiske middels 

Med forbehold af beskyttelsen af især 
forretningshemmeligheder og intellektuelle 
ejendomsrettigheder sikrer den ansvarlige , 
at oplysninger om det kosmetiske middels 
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kvalitative og kvantitative formel og, for så 
vidt angår parfumerende forbindelser og 
parfumer, forbindelsens navn og 
kodenummer samt leverandørens identitet 
og eksisterende data vedrørende uønskede 
virkninger og alvorlige uønskede 
virkninger fremkaldt af det kosmetiske 
middel ved anvendelsen heraf  gøres 
offentligt  tilgængelige på passende vis.

kvalitative og kvantitative formel og, for så 
vidt angår parfumerende forbindelser og 
parfumer, forbindelsens navn og 
kodenummer samt leverandørens identitet 
og eksisterende data vedrørende uønskede 
virkninger og alvorlige uønskede 
virkninger fremkaldt af det kosmetiske 
middel ved anvendelsen heraf  gøres let 
tilgængelige for offentligheden på 
passende vis.

Or. en

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 18 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fører tilsyn med, om 
denne forordning overholdes, ved at 
kontrollere de kosmetiske midler, der er 
gjort tilgængelige på markedet.

Medlemsstaterne fører tilsyn med, om 
denne forordning overholdes, ved at 
kontrollere de kosmetiske midler, der er 
gjort tilgængelige på markedet.

Medlemsstaterne udfører kontrol i 
passende omfang ved at vurdere den 
tilgængelige dokumentation og om 
nødvendigt ved hjælp af fysiske 
undersøgelser og 
laboratorieundersøgelser baseret på 
passende prøver.
Medlemsstaterne underretter årligt 
Kommissionen om de kontroller, de har 
udført med henblik på at føre tilsyn med, 
om denne forordning overholdes, og om 
de vigtigste tilfælde af manglende 
overholdelse.

Or. en

Begrundelse

For at sikre forbrugernes sikkerhed og at producenterne overholder kravene til 
sikkerhedsrapporten i artikel 7 og i bilag I må der indføres klare kontrolinstrumenter. 
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Ordføreren anmoder derfor medlemsstaterne om at udføre passende kontroller og underrette 
Kommissionen i tilfælde af manglende overholdelse.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder kræver, at 
den ansvarlige træffer alle passende 
foranstaltninger, herunder afhjælpende 
foranstaltninger, som bringer midlet i 
overensstemmelse med bestemmelserne, 
tilbagetrækning af midlet fra markedet eller 
tilbagekaldelse heraf, inden for en given 
frist, som står i et rimeligt forhold til 
risikoen, i tilfælde af manglende 
overensstemmelse med en eller flere af 
følgende bestemmelser:

1. De kompetente myndigheder kræver, at 
den ansvarlige træffer alle passende 
foranstaltninger, herunder afhjælpende 
foranstaltninger, som bringer midlet i 
overensstemmelse med bestemmelserne, 
tilbagetrækning af midlet fra markedet eller 
øjeblikkelig tilbagekaldelse heraf i tilfælde 
af manglende overensstemmelse med en 
eller flere af følgende bestemmelser:

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 26 - stk. 1 - afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Såfremt anvendelsen af stoffer i 
kosmetiske midler udgør en eventuel risiko 
for menneskers sundhed og nødvendiggør 
en indsats i hele Fællesskabet, kan 
Kommissionen efter høring af VKF ændre 
bilag II-VI i overensstemmelse hermed.

1. Såfremt anvendelsen af stoffer i 
kosmetiske midler udgør en eventuel risiko 
for menneskers sundhed eller miljø og 
nødvendiggør en indsats i hele 
Fællesskabet, kan Kommissionen efter 
høring af VKF og om nødvendigt Den 
Videnskabelige Komité for Sundheds- og 
Miljørisici (SCHER) ændre bilag II-VIa i 
overensstemmelse hermed.

Or. en



PE409.426v01-00 20/25 PR\731112DA.doc

DA

Begrundelse

Der har været flere eksempler på, at stoffer anvendt i kosmetik- og hygiejneprodukter er 
blevet identificeret som udgørende en miljømæssig risiko. I tilfælde af at disse risici ikke 
håndteres ordentligt i andre dele af lovgivningen, bør der være mulighed for at tilføje 
sådanne stoffer denne forordnings bilag II. Befolkningen forventer, at kosmetik- og 
hygiejneprodukter er sikre, også for miljøet, og kosmetikforordningen bør derfor indeholde 
dette instrument, der kan anvendes i særlige tilfælde. SCHER er den videnskabelige komité til 
vurdering af miljørelaterede spørgsmål.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 26 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan efter høring af VKF 
ændre bilag III-VI og VIII for at tilpasse 
dem til den tekniske og videnskabelige 
udvikling.

2. Kommissionen kan efter høring af VKF, 
som afgiver sin udtalelse inden for en frist 
på seks måneder fra Kommissionens 
anmodning, ændre bilag III-VIa og VIII 
for at tilpasse dem til den tekniske og 
videnskabelige udvikling.

Or. en

Begrundelse

For at sikre et højt niveau af forbrugerbeskyttelse og retssikkerhed for fabrikanter er det 
nødvendigt at fastsætte en klar tidsfrist for VKF's arbejde, når den vurderer risici for 
anvendelsen af stoffer, herunder nanomaterialer, i kosmetiske produkter.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 31 udgår
Formel indsigelse mod harmoniserede 

standarder
1. Finder en medlemsstat eller 
Kommissionen, at en harmoniseret 
standard ikke fuldt ud opfylder de krav, 
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som er fastsat i de relevante bestemmelser 
i denne forordning, forelægger 
Kommissionen eller den pågældende 
medlemsstat sagen for det udvalg, der er 
nedsat ved artikel 5 i direktiv 98/34/EF, 
med angivelse af argumenterne herfor. 
Udvalget afgiver straks udtalelse.
2. På baggrund af udvalgets udtalelse 
træffer Kommissionen beslutning om at 
offentliggøre, ikke at offentliggøre, at 
offentliggøre med begrænsninger, at 
opretholde, at opretholde med 
begrænsninger eller at tilbagetrække 
henvisningerne til den pågældende 
harmoniserede standard i Den 
Europæiske Unions Tidende.
3. Kommissionen underretter 
medlemsstaterne og det berørte 
europæiske standardiseringsorgan. Den 
anmoder om nødvendigt om ændring af 
de pågældende harmoniserede 
standarder.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre, at der i reklamer og på etiketter kun må anvendes anprisninger om 
de egenskaber, som et middel reelt har. Forslaget indfører et system af harmoniserede 
standarder vedrørende produktanprisninger, som skal udvikles af et europæisk 
harmoniseringsorgan (f.eks. CEN).  Ordføreren støtter en harmoniseret tilgang, men er ikke 
enig i den foreslåede løsning. Kommissionen bør i stedet revidere alle produktanprisninger
og den måde, den ansvarlige fører bevis for dem på, og om nødvendigt foreslå passende 
foranstaltninger til at løse problemer i denne forbindelse.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Artikel 34 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Artikel 26, stk. 2, finder ikke 
anvendelse på kosmetiske midler med 
nanomaterialer, der endnu ikke er 
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omfattet af bilag III-VIa, hvis de er blevet 
bragt i omsætning inden datoen i denne 
artikels stk. 1. Disse produkter kan 
forblive på markedet i to år efter datoen i 
stk. 2. Efter denne dato finder artikel 11, 
litra h) og artikel 26, stk. 2, anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at fastsætte en overgangsperiode for de produkter med nanomaterialer, der 
endnu ikke er omfattet af bilagene, som er blevet bragt i omsætning inden denne forordnings 
ikrafttræden.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning – ændringsretsakt
Bilag VI a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag VIa:
Liste over andre tilladte nanomaterialer 
end dem, der er omfattet af bilag III, IV, 
V eller VI

Or. en

Begrundelse

Nanomaterialer, der er blevet vurderet som sikre ved anvendelse i kosmetiske midler, bør 
opføres på listen i et nyt bilag VIa.
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BEGRUNDELSE

Som en del af Kommissionens strategi til forenkling af de lovgivningsmæssige rammer har 
den besluttet at omarbejde Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af 
medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler. Direktivet, som har været ændret 55 
gange siden dets vedtagelse i 1976, er blevet tungt og forældet og sikrer ikke længere den 
nødvendige retssikkerhed på et område, der udvikler sig hurtigt. Kommissionens formål med 
omarbejdningen er at fjerne retlig usikkerhed og uoverensstemmelser ved at indføre en række 
definitioner og gennemførelsesforanstaltninger. For at undgå en uensartet gennemførelse i 
national lovgivning har Kommissionen ændret aktens retlige form fra et direktiv til en 
forordning.

Et andet hovedformål er at øge kosmetiske midlers sikkerhed. Eftersom det nuværende 
kosmetikdirektiv ikke indeholder entydige krav til en sikkerhedsvurdering, indfører 
Kommissionen nu ”minimumsstandarder” herfor.

Ordføreren støtter stærkt dette mål og ønsker endvidere at styrke sikkerhedsaspektet for at 
sikre alle forbrugeres beskyttelse og sundhed. Betænkningen fokuserer i alt på fire aspekter:

Vurdering af kosmetiske produkters sikkerhed

Ifølge artikel 7 skal den ansvarlige udarbejde en sikkerhedsvurdering med alle relevante 
informationer, før et kosmetisk middel bringes i omsætning. 

Forordningens bilag I beskriver de relevante oplysninger, der skal medtages i 
sikkerhedsvurderingen. Det er vigtigt, at alle ansvarlige personer har en klar forståelse af de 
fulde forpligtelser og krav, som fremgår af dette bilag.  Derfor anmoder ordføreren 
Kommissionen om i tæt samarbejde med alle interessenter at vedtage passende retningslinjer, 
der hjælper de ansvarlige med at udarbejde sikkerhedsvurderingerne og rapporten om 
sikkerheden af deres produkter.

For at sikre forbrugernes sikkerhed og at producenterne overholder kravene til 
sikkerhedsrapporten i artikel 7 og i bilag I må der indføres klare kontrolinstrumenter. 
Ordføreren anmoder derfor medlemsstaterne om at udføre passende kontroller og underrette 
Kommissionen i tilfælde af manglende overholdelse.

Anvendelse af nanomaterialer i kosmetiske midler

Nanomaterialer indgår allerede i dag i mange produkter på markedet. I 2006 vurderede 
Kommissionen, at andelen af kosmetiske produkter med nanopartikler var på ca. 5 %.

Der findes en lang række definitioner af, hvad der kan kaldes et nanomateriale, som for det 
meste refererer til stoffets størrelse. For at undgå retlig usikkerhed er det vigtigt at præcisere, 
hvad der menes med nanomateriale. Ordføreren indfører derfor en definition i denne 
forordning, der er baseret på en definition, som Den Videnskabelige Komité for 
Forbrugsvarer (VKF) udarbejdede i december 2007.
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Nanomaterialer er på grund af deres lille størrelse i besiddelse af særlige egenskaber. Disse 
egenskaber kan være meget positive, men der kan samtidig også være nye risici. Disse 
produkter bør derfor vurderes af VKF på grundlag af en sikkerhedsvurdering med særlig 
fokus på nanoteknologi, inden de bringes i omsætning, for at sikre forbrugernes sikkerhed. 
Ordføreren foreslår, at der indføres en overgangsperiode for eksisterende produkter, der 
indeholder nanomaterialer.

Nanomaterialer, der anvendes som farvestoffer, konserveringsmidler og UV-filtre, er allerede 
omfattet af denne forordnings bilag IV, V og VI og skal allerede opføres på positivlisten af 
Kommissionen efter samråd med VKF. 

For at sikre kosmetiske midlers sikkerhed bør det kræves, at VKF foretager en vurdering af 
alle produkter med nanomaterialer, der ikke er omfattet af bilag IV, V og VI. Ordføreren 
indgiver derfor ændringsforslag, der indfører en overensstemmende procedure for alle 
nanomaterialer.

Eftersom forskningen i nanomaterialer er i stadig udvikling, kræves det, at Kommissionen 
jævnligt reviderer denne forordning med henblik på nanomaterialer.

Anvendelse af CMR-stoffer i kosmetiske midler

Den syvende ændring af kosmetikdirektivet indførte et totalt forbud mod CMR-stoffer, 
kategori 1 og 2, i kosmetiske midler. Der kan stadig være tilfælde, hvor anvendelsen af nogle 
af disse stoffer er nødvendig for at fremstille et kosmetisk produkt. Der kan i disse tilfælde 
være undtagelser fra det totale forbud, forudsat at VKF finder stoffet sikkert ved anvendelse i 
kosmetik. 

Kommissionens forslag indeholder allerede strenge krav, som alle skal opfyldes, før der kan 
gives tilladelse til at anvende CMR-stoffer, kategori 1 og 2, i et kosmetisk middel. Ordføreren 
styrker denne tilgang ved at indføre yderligere krav. Hun indfører endvidere begrebet generel 
eksponering i denne forordning.

Som følge heraf må VKF tage højde for CMR-stoffers generelle eksponering fra alle veje og 
kilder (fødevaresektoren, kosmetik og andre forbrugsvarer), når den vurderer CMR-stoffets 
sikkerhed ved anvendelse i et kosmetisk middel. 

Da der i øjeblikket ikke findes en generel metode til at måle CMR-stoffers generelle 
eksponering, og eftersom det er et spørgsmål, der ikke kun bør behandles i 
kosmetikforordningen, anmoder ordføreren Kommissionen om at udarbejde vurderinger for 
målingen af generel eksponering og efterfølgende at revidere kosmetikforordningen i 
overensstemmelse hermed.

Anvendelse af produktanprisninger for kosmetiske produkter

Det er ofte et kosmetisk produkts specifikke egenskaber, der overbeviser forbrugeren om at 
købe produktet. Sådanne produktanprisninger er et følsomt spørgsmål, idet forbrugeren oftest
ikke har nogen mulighed for at vurdere deres korrekthed, men kun kan stole på, hvad 
produktet lover. For at beskytte forbrugeren må det derfor sikres, at der i reklamer og på 
etiketter kun må anvendes anprisninger om de egenskaber, som midlet reelt har.
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Kommissionens forslag understreger i artikel 16, at kosmetiske produkter ikke må indeholde 
produktanprisninger, der er vildledende eller tilmed falske, og at anprisningerne skal bevises i 
dossieret med produktinformationer. Herudover indfører Kommissionens forslag et system af 
harmoniserede standarder vedrørende produktanvisninger. Disse standarder bør udarbejdes af 
et europæisk harmoniseringsorgan, som f.eks. CEN.

Ordføreren støtter idéen med en harmoniseret tilgang til produktanvisninger med henblik på at 
sikre produktsikkerhed og troværdig information for forbrugere, men hun er ikke enig i idéen 
med at tildele et europæisk harmoniseringsorgan ansvaret for dette, som beskrevet i 
Kommissionens forslag.

Private organer, som f.eks. CEN, som er domineret af de berørte industrisektorer, kan ikke 
tildeles ansvaret for et følsomt spørgsmål som produktanvisninger, når en uafhængig 
vurdering er absolut nødvendig.

Ordføreren anmoder derfor Kommissionen om at revidere alle produktanvisninger, der i 
øjeblikket anvendes i kosmetiske produkter, samt den måde, den ansvarlige fører bevis for 
dem på. Hvis Kommissionen opdager en uoverensstemmelse mellem beviset for den 
produktanvisning, der anvendes i kosmetiske produkter, og de bestemmelser for 
forbrugerinformation og sikkerhed, der er fastsat i denne forordning, bør den træffe passende 
foranstaltninger til at sikre overholdelse og om nødvendigt foreslå harmoniserede krav til 
produktanprisninger.
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