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PR_COD_1am

Υπόμνημα για τα χρησιμοποιούμενα σύμβολα

* Διαδικασία διαβούλευσης
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**I Διαδικασία συνεργασίας (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

**II Διαδικασία συνεργασίας (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

*** Σύμφωνη γνώμη
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο εκτός 
από τις περιπτώσεις που μνημονεύονται στα άρθρα 105, 107, 161 
και 300 της Συνθήκης ΕΚ και στο άρθρο 7 της Συνθήκης ΕΕ

***I Διαδικασία συναπόφασης (πρώτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων

***II Διαδικασία συναπόφασης (δεύτερη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση της κοινής θέσης
πλειοψηφία των βουλευτών που αποτελούν το Κοινοβούλιο για 
απόρριψη ή τροποποίηση της κοινής θέσης

***III Διαδικασία συναπόφασης (τρίτη ανάγνωση)
πλειοψηφία των ψηφισάντων για έγκριση του κοινού σχεδίου

(Η ενδεικνυόμενη διαδικασία στηρίζεται στη νομική βάση που πρότεινε η 
Επιτροπή)

Τροπολογίες σε νομοθετικό κείμενο

Στις τροπολογίες του Κοινοβουλίου η σήμανση γίνεται με έντονους 
πλάγιους χαρακτήρες. Για τις τροποποιητικές πράξεις, τα παραμένοντα 
αμετάβλητα τμήματα ήδη υπάρχουσας διάταξης την οποία το Κοινοβούλιο 
επιθυμεί να τροποποιήσει ενώ η Επιτροπή δεν έχει τροποποιήσει, 
σημαίνονται με έντονους χαρακτήρες. Ενδεχόμενες διαγραφές που αφορούν 
τα τμήματα αυτά σημαίνονται ως εξής : [...]. Η σήμανση με απλά πλάγια
απευθύνεται στις τεχνικές υπηρεσίες και αφορά στοιχεία του νομοθετικού 
κειμένου για τα οποία προτείνεται διόρθωση εν όψει της επεξεργασίας του 
τελικού κειμένου (για παράδειγμα, στοιχεία εμφανώς λανθασμένα  ή που 
έχουν παραλειφθεί σε μια γλωσσική έκδοση). Αυτές οι προτάσεις διόρθωσης 
υπόκεινται στη συγκατάθεση των αρμόδιων τεχνικών υπηρεσιών.
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ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
για τα καλλυντικά προϊόντα (αναδιατύπωση)
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Διαδικασία συναπόφασης: αναδιατύπωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

– έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο (COM(2008)0049),

– έχοντας υπόψη το άρθρο 251, παράγραφος 2 και το άρθρο 95 της Συνθήκης ΕΚ, σύμφωνα 
με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C6-0053/2008),

– έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 28ης Νοεμβρίου 2001 για μια πλέον 
συστηματοποιημένη χρήση της τεχνικής της αναδιατύπωσης των νομικών πράξεων1,

– έχοντας υπόψη την με ημερομηνία … επιστολή της Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προς την 
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σύμφωνα με 
το άρθρο 80α, παράγραφος 3 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την με ημερομηνία … επιστολή της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς 
τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 80α, παράγραφος 4 του 
Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την με ημερομηνία ... επιστολή με την οποία ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
δηλώνει ότι η Επιτροπή δεν αποσύρει την πρότασή της,

– έχοντας υπόψη τα άρθρα 80 και 51 του Κανονισμού του,

– έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και 
Ασφάλειας των Τροφίμων και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A6-
0000/2008),

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την Συμβουλευτική Ομάδα των Νομικών 
Υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής η εν λόγω 
πρόταση δεν περιέχει καμμία ουσιαστική τροποποίηση πλην εκείνων που προσδιορίζονται 
ως τοιαύτες στην ως άνω πρόταση και ότι, όσον αφορά τις διατάξεις που παραμένουν 
αμετάβλητες στα υπάρχοντα κείμενα, η πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε 
κωδικοποίηση των διατάξεων αυτών, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1. εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως έχει προσαρμοστεί με βάση τις συστάσεις της 
Συμβουλευτικής Ομάδας των Νομικών Υπηρεσιών του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου 
και της Επιτροπής (και τις τεχνικές τροποποιήσεις που ενέκρινε η Επιτροπή Νομικών 
Θεμάτων) και όπως τροποποιείται κατωτέρω·

                                               
1 ΕΕ C 77, 28.3.2002, σελ. 1.
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2. ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, εάν προτίθεται να της 
επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και 
την Επιτροπή.

Τροπολογία 1

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 α) Με την περαιτέρω ανάπτυξη της 
τεχνολογίας η χρήση των νανοϋλικών στα 
καλλυντικά προϊόντα ενδέχεται να 
αυξηθεί. Για να εξασφαλίζεται υψηλού 
επιπέδου προστασία των καταναλωτών, 
ελεύθερη κυκλοφορία των αγαθών και 
ασφάλεια δικαίου για τους 
παρασκευαστές, είναι αναγκαίο να 
επιτευχθεί ομοιόμορφος ορισμός για τα 
νανοϋλικά σε διεθνές επίπεδο. Η 
Κοινότητα πρέπει να καταβάλλει 
προσπάθεια για την επίτευξη συμφωνίας 
σχετικά με έναν ορισμό στα αρμόζοντα 
διεθνή φόρα. Στην περίπτωση επιτεύξεως 
μιας συμφωνίας επί του θέματος ο 
ορισμός των νανοϋλικών στον παρόντα 
κανονισμό πρέπει να προσαρμοσθεί 
αντιστοίχως.

Or. en

Τροπολογία 2

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 β) Πριν να τοποθετηθεί στην αγορά 
οιοδήποτε προϊόν το οποίο περιέχει 
νανοϋλικά που δεν έχουν ακόμη 
περιληφθεί στα Παραρτήματα III έως 
VI α το νανοϋλικό που περιέχεται πρέπει 
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να αξιολογηθεί από την ΕΕΚΠ βάσει 
αρμόζουσας, ειδικής για τις 
νανοδιαστάσεις αποτίμησης της 
ασφαλείας και να καταχωρισθεί στο 
Παράρτημα VI α σύμφωνα με το άρθρο 
26, παράγραφος 2. Για να περιληφθεί το 
νανοϋλικό στον θετικό κατάλογο του 
Παραρτήματος VI α, το υπεύθυνο 
πρόσωπο πρέπει να υποβάλει αίτημα 
συνοδευόμενο από εκτίμηση του κινδύνου 
στην Επιτροπή. Η εκτίμηση του κινδύνου 
πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ειδική 
φύση του χρησιμοποιούμενο νανοϋλικού
και τη χρήση για την οποία προορίζεται 
το συγκεκριμένο καλλυντικό. Το 
καλλυντικό που περιέχει νανοϋλικά δεν 
πρέπει να τοποθετείται στην αγορά, εκτός 
εάν γνώμη της ΕΕΚΠ ευρίσκει ασφαλή τη 
χρήση του νανοϋλικού στο εν λόγω 
προϊόν.

Or. en

Τροπολογία 3

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 γ) Επί του παρόντος οι πληροφορίες 
περί των κινδύνων που σχετίζονται με τα 
νανοϋλικά είναι ανεπαρκείς. Προς 
καλύτερη αποτίμηση της ασφαλείας τους 
η ΕΕΚΠ πρέπει να αναπτύξει μεθόδους 
δοκιμών οι οποίες να λαμβάνουν υπόψη 
τα ειδικά χαρακτηριστικά τους.

Or. en

Αιτιολόγηση

Nanomaterials contain specific characteristics due to their small size. Special testing method 
should be developed so that the potential risks relating to their specificities could be identified 
and evaluated.
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Τροπολογία 4

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 25 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(25 δ) Η Επιτροπή πρέπει να προβαίνει 
τακτικά σε ανασκόπηση των διατάξεων 
περί νανοϋλικών υπό το φως της προόδου 
της επιστήμης.

Or. en

Τροπολογία 5

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 26 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(26 α) Μία εκτίμηση ασφαλείας ουσιών, 
ιδίως εκείνων που ταξινομούνται ως 
καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, 
πρέπει να εξετάζει τη συνολική έκθεση σε 
αυτές τις ουσίες που προέρχεται από όλες 
τις πηγές. Ταυτοχρόνως είναι ουσιαστικό 
για όσους συμπράττουν στη διενέργεια 
εκτίμησης της ασφαλείας να υπάρχει 
εναρμονισμένη προσέγγιση στην 
εκπόνηση και χρήση αυτών των 
εκτιμήσεων συνολικής έκθεσης. Συνεπώς 
η Επιτροπή σε στενή συνεργασία με την 
ΕΕΚΠ, τον Ευρωπαϊκός Οργανισμός 
Χημικών Προϊόντων (ECHA), την 
Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των 
Τροφίμων (EFSA) και άλλους σχετικούς 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων 
πρέπει να προβεί κατεπειγόντως σε 
ανασκόπηση και να συντάξει οδηγίες 
σχετικά με την εκπόνηση και χρήση 
εκτιμήσεων συνολικής έκθεσης για τις εν 
λόγω ουσίες.
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Or. en

Αιτιολόγηση

For CMRs in particular, the safety assessment needs to be considered within the context of 
the global exposure of individuals to the substance from all sources. Guidance needs to be 
developed for the establishment of global exposure estimates and their use in individual 
product safety assessments.

Τροπολογία 6

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 39 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(39 α) Στην εκτίμηση ασφαλείας 
καλλυντικού πρέπει να είναι δυνατόν να 
λαμβάνονται υπόψη αποτελέσματα των 
εκτιμήσεων του κινδύνου που έχουν 
διενεργηθεί σε άλλους σχετικούς τομείς.
Η χρήση αυτών των δεδομένων πρέπει να 
τεκμηριώνεται δεόντως και αιτιολογείται.

Or. en

Αιτιολόγηση

The use of existing data from risk assessments in other areas should be possible, but only 
when it is relevant for the safety assessment of the product in question.-

Τροπολογία 7

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 40

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(40) Ο καταναλωτής θα πρέπει να 
προστατεύεται από παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και άλλα 
χαρακτηριστικά των καλλυντικών 
προϊόντων. Για τη ρύθμιση 
συγκεκριμένων ισχυρισμών σχετικά με τα

(40) Ο καταναλωτής θα πρέπει να 
προστατεύεται από παραπλανητικούς 
ισχυρισμούς όσον αφορά την 
αποτελεσματικότητα και άλλα 
χαρακτηριστικά των καλλυντικών 
προϊόντων. Για να αποτιμάται το βάσιμο 
ειδικών ισχυρισμών που αφορούν τα 
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χαρακτηριστικά των καλλυντικών 
προϊόντων, θα πρέπει να παρέχεται η 
δυνατότητα χρήσης εναρμονισμένων 
προτύπων.

χαρακτηριστικά καλλυντικών προϊόντων, 
η Επιτροπή πρέπει να υποβάλει έκθεση με 
θέμα τη χρήση των ισχυρισμών 
προϊόντος και την απόδειξη που 
παρέχεται σχετικά με αυτούς και, εάν 
ενδείκνυται, να προτείνει αρμόζοντα 
μέτρα προς επίλυση οιωνδήποτε 
προβλημάτων εντοπίζονται.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is necessary to ensure that only claims on those characteristics that a product really has 
can be used in advertising and labelling. The proposal introduces a system of harmonised 
standards regarding product claims to be developed by a European Harmonisation body (e.g. 
CEN). While the rapporteur supports a harmonised approach, she does not agree with the 
proposed solution. Instead, the Commission should review all product claims and the way 
they are proven by the responsible person and propose, if appropriate, adequate measures to 
resolve any problems found.  

Τροπολογία 8

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Αιτιολογική σκέψη 44 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(44 α) Τα κράτη μέλη πρέπει να παρέχουν 
στις αρχές εποπτείας της αγοράς τις 
εξουσίες, τους πόρους και τη γνώση που 
απαιτούνται για να επιτελούν ορθώς τα 
καθήκοντά τους.

Or. en

Τροπολογία 9

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο (στ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(στ) ως «εναρμονισμένο πρότυπο» νοείται 
ένα πρότυπο που εγκρίνεται από έναν από 

διαγράφεται
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τους ευρωπαϊκούς φορείς τυποποίησης 
που αναγράφονται στο παράρτημα Ι της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την 
καθιέρωση μιας διαδικασίας 
πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών 
προτύπων και προδιαγραφών και των 
κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της 
κοινωνίας των πληροφοριών, σύμφωνα 
με το άρθρο 6 της οδηγίας αυτής·

Or. en

Αιτιολόγηση

It is necessary to ensure that only claims on those characteristics that a product really has 
can be used in advertising and labelling. The proposal introduces a system of harmonised 
standards regarding product claims to be developed by a European Harmonisation body (e.g. 
CEN). While the rapporteur supports a harmonised approach, she does not agree with the 
proposed solution. Instead, the Commission should review all product claims and the way 
they are proven by the responsible person and propose, if appropriate, adequate measures to 
resolve any problems found.

Τροπολογία 10

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ι α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ι α) ως 'νανοϋλικό' νοείται ένα στερεό 
και διεθνώς παρασκευαζόμενο υλικό με 
μία ή περισσότερες εξωτερικές 
διαστάσεις, ή μία εσωτερική δομή, της 
κλίμακας 100 νανομέτρων ή μικρότερης·

Or. en

Αιτιολόγηση

This definition is based on the definition by the SCCP (Scientific Committee on Consumer 
Products) from its opinion on safety of nanomaterials in cosmetic products published 
December 2007.

Due to their small size, nanomaterials may exhibit novel characteristics compared to the 
same material without nanoscale features. 
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Τροπολογία 11

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – στοιχείο ιβ α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ιβ α) ως 'ευάλωτη ομάδα του 
πληθυσμού' νοούνται τα παιδιά ηλικίας 
κάτω των τριών ετών, οι ηλικιωμένοι και 
τα άτομα που εμφανίζουν μειωμένη 
ανοσολογική απόκριση·

Or. en

Τροπολογία 12

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 2 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Η Επιτροπή μπορεί να προσαρμόζει 
και ρυθμίζει το στοιχείο (ι α) της 
παραγράφου 1 στην πρόοδο της 
τεχνολογίας και της επιστήμης. Το μέτρο 
αυτό, που αφορά την τροποποίηση μη 
ουσιωδών στοιχείων του παρόντος 
κανονισμού, θεσπίζεται σύμφωνα με την 
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στην 
οποία παραπέμπει το άρθρο 27, 
παράγραφος 3.

Or. en

Αιτιολόγηση

There is no internationally endorsed definition for nanomaterials at the moment. Therefore it 
may be necessary to adapt the definition later on to the latest scientific knowledge in the field.
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Τροπολογία 13

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 7 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Πριν από την τοποθέτηση ενός 
καλλυντικού προϊόντος στην αγορά, το 
υπεύθυνο πρόσωπο εξασφαλίζει ότι έχει 
διενεργηθεί εκτίμηση ασφάλειας για το
καλλυντικό προϊόν βάσει των σχετικών 
πληροφοριών και ότι έχει συνταχθεί η 
έκθεση ασφάλειας του καλλυντικού 
προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

1. Πριν από την τοποθέτηση ενός 
καλλυντικού προϊόντος στην αγορά, το 
υπεύθυνο πρόσωπο εξασφαλίζει ότι έχει 
διενεργηθεί εκτίμηση ασφάλειας για το 
καλλυντικό προϊόν βάσει των σχετικών 
πληροφοριών και ότι έχει συνταχθεί η 
έκθεση ασφάλειας του καλλυντικού 
προϊόντος σύμφωνα με το παράρτημα Ι.

Ιδιαιτέρως εξετάζεται τα ο μέγεθος των 
σωματιδίων και ειδικότερα τα 
'νανοϋλικά' όπως ορίζονται στο άρθρο 2.

Tο υπεύθυνο πρόσωπο μεριμνά για τη 
διαρκή επικαιροποίηση της έκθεσης 
ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος με 
τα πρόσθετα συναφή πληροφοριακά 
στοιχεία που προκύπτουν ύστερα από την 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά.

Tο υπεύθυνο πρόσωπο μεριμνά για τη 
διαρκή επικαιροποίηση της έκθεσης 
ασφάλειας του καλλυντικού προϊόντος με 
τα πρόσθετα συναφή πληροφοριακά 
στοιχεία που προκύπτουν ύστερα από την 
τοποθέτηση του προϊόντος στην αγορά.

Σε στενή συνεργασία με όλους τους 
ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων η 
Επιτροπή εγκρίνει τη δέουσα 
καθοδήγηση για να παρέχεται η 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις, 
συγκεκριμένα τις μικρές και μεσαίου 
μεγέθους επιχειρήσεις, να 
συμμορφώνονται προς τις απαιτήσεις που 
ορίζει το Παράρτημα I. Η καθοδήγηση 
εγκρίνεται σύμφωνα με την κανονιστική 
διαδικασία, μνεία της οποίας γίνεται στο 
άρθρο 27, παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

Annex 1 collates the cosmetic product safety information and leads to cosmetic safety report. 
It is important that all responsible persons have a clear understanding of the full obligations 
and requirements stemming from the Annex and this will be best fulfilled by the availability of 
appropriate descriptive guidance.
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Τροπολογία 14

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 8 – παράγραφος 2 – στοιχείο (δ)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(δ) την απόδειξη του αποτελέσματος το 
οποίο υποτίθεται ότι έχει το καλλυντικό, 
όταν δικαιολογείται κάτι τέτοιο από τη 
φύση ή από το αποτέλεσμα του 
καλλυντικού προϊόντος·

(δ) την απόδειξη του αποτελέσματος το 
οποίο υποτίθεται ότι έχει το καλλυντικό·

Or. en

Τροπολογία 15

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο γ

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(γ) το κράτος μέλος στου οποίου την 
αγορά τοποθετείται το προϊόν·

(γ) το πρώτο κράτος μέλος στου οποίου 
την αγορά τοποθετείται το προϊόν·

Or. en

Αιτιολόγηση

This aims to clarify that the notification should only be done in the first Member State where 
the product is placed in the market.

Τροπολογία 16

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 10 – παράγραφος 1 – στοιχείο (ε)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(ε) την παρουσία ουσιών, σε μορφή 
μικρομετροποιημένων σωματιδίων, 
άλλων από τις ουσίες που αναγράφονται 
στα παραρτήματα ΙΙΙ έως VI του 

(ε) την παρουσία ουσιών, σε μορφή 
νανοϋλικών·
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παρόντος κανονισμού·

Or. en

Τροπολογία 17

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 11 – παράγραφος 1 – στοιχείο η α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

(η α) ουσίες που παράγονται υπό τη 
μορφή νανοϋλικών άλλων πλην εκείνων 
που εμφαίνονται στα Παραρτήματα IV, 
V, VI και VI α και ουσίες που παράγονται 
υπό τη μορφή νανοϋλικών τα οποία δεν 
χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τους 
όρους που τίθενται από τα ως άνω 
Παραρτήματα.

Or. en

Αιτιολόγηση

This is a consequential amendment to those introducing a procedure for safety assessment of 
nanomaterials.

Τροπολογία 18

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2 – εισαγωγικό μέρος και περίπτωση 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Ωστόσο, οι εν λόγω ουσίες μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά προϊόντα 
εάν, ύστερα από την ταξινόμησή τους ως 
καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων ή 
τοξικών για την αναπαραγωγή, κατηγορίας 
1 ή 2, δυνάμει της οδηγίας 67/548/EΟΚ, 
πληρούνται όλοι οι όροι που ακολουθούν:

Ωστόσο, οι εν λόγω ουσίες μπορεί κατ' 
εξαίρεση να χρησιμοποιηθούν σε 
καλλυντικά προϊόντα εάν, ύστερα από την 
ταξινόμησή τους ως καρκινογόνων, 
μεταλλαξιογόνων ή τοξικών για την 
αναπαραγωγή, κατηγορίας 1 ή 2, δυνάμει 
της οδηγίας 67/548/EΟΚ, πληρούνται όλοι 
οι όροι που ακολουθούν:

– έχουν αξιολογηθεί από την ΕΕΚΠ, η 
οποία διαπίστωσε ότι η χρήση τους στα 

– έχουν αξιολογηθεί από την ΕΕΚΠ, η 
οποία διαπίστωσε ότι η χρήση τους στα 
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καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλής, ιδίως 
με βάση την έκθεση·

καλλυντικά προϊόντα είναι ασφαλής, ιδίως 
με βάση την συνολική έκθεση λόγω και 
άλλων σημαντικών πηγών και επίσης 
λαμβάνοντας ιδιαιτέρως υπόψη τις 
ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού·

Or. en

Αιτιολόγηση

For CMRs the safety assessment should be considered within the context of the global 
exposure of individuals to the substance from all sources.

Τροπολογία 19

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 12 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Έως [δύο έτη μετά την ημερομηνία 
δημοσιεύσεως του παρόντος κανονισμού 
στην Επίσημη Εφημερίδα] η Επιτροπή 
εξασφαλίζει ότι οι διαδικασίες για την 
εκπόνηση και χρήση εκτιμήσεων 
συνολικής έκθεσης για ΚΜΤ ουσίες 
τυγχάνουν ανασκόπησης και ότι 
συντάσσονται οδηγίες με σκοπό να 
καταστεί δυνατή μία εναρμονισμένη 
προσέγγιση στην ανάπτυξη και χρήση 
αυτών των εκτιμήσεων ολικής έκθεσης 
στην αποτίμηση της ασφαλούς χρήσεως 
των ουσιών που τις περιέχουν. Η ως άνω 
ανασκόπηση διενεργείται σε διαβούλευση 
με την ΕΕΚΠ, τον ECHA, την EFSA και 
άλλους σχετικούς ενδιαφερομένους 
κύκλους συμφερόντων, βασιζόμενη, όπως 
ενδείκνυται, στη σχετική βέλτιστη 
πρακτική.

Or. en

Αιτιολόγηση

For certain substances, for CMRs in particular, the safety assessment needs to be considered 
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within the context of the global exposure of individuals to the substance from all sources. 
Guidance needs to be developed for the establishment of global exposure estimates and their 
use in individual product safety assessments.

Τροπολογία 20

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Η τήρηση της διάταξης του πρώτου 
εδαφίου τεκμαίρεται όταν τα καλλυντικά 
προϊόντα είναι σύμφωνα με τα σχετικά 
εναρμονισμένα πρότυπα των οποίων τα 
στοιχεία αναφοράς έχουν δημοσιευθεί 
στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

διαγράφεται

Or. en

Αιτιολόγηση

It is necessary to ensure that only claims on those characteristics that a product really has 
can be used in advertising and labelling. The proposal introduces a system of harmonised 
standards regarding product claims to be developed by a European Harmonisation body (e.g. 
CEN). While the rapporteur supports a harmonised approach, she does not agree with the 
proposed solution. Instead, the Commission should review all product claims and the way 
they are proven by the responsible person and propose, if appropriate, adequate measures to 
resolve any problems found.

Τροπολογία 21

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 16 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Πέντε έτη μετά τη θέση του 
παρόντος κανονισμού εν ισχύι η 
Επιτροπή υποβάλλει έκθεση στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το 
Συμβούλιο σχετικά με όλους τους 
ισχυρισμούς προϊόντος που 
χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά και τον 
τρόπο με τον οποίον αυτοί έχουν 
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αποδειχθεί σύμφωνα με το άρθρο 8, 
παράγραφος 2, στοιχείο (δ). Εάν η 
Επιτροπή ευρίσκει ότι ισχυρισμοί έχουν 
χρησιμοποιηθεί αντιθέτως προς τις 
διατάξεις του παρόντος άρθρου ή χωρίς 
επαρκή απόδειξη σύμφωνα με το άρθρο 
8, παράγραφος 2, στοιχείο (δ), λαμβάνει 
τα δέοντα μέτρα για να εξασφαλίσει 
συμμόρφωση και, εάν ενδείκνυται, 
διατυπώνει πρόταση περί 
εναρμονισμένων απαιτήσεων για 
ισχυρισμούς προϊόντος.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is necessary to ensure that only claims on those characteristics that a product really has 
can be used in advertising and labelling. The proposal introduces a system of harmonised 
standards regarding product claims to be developed by a European Harmonisation body (e.g. 
CEN). While the rapporteur supports a harmonised approach, she does not agree with the 
proposed solution. Instead, the Commission should review all product claims and the way 
they are proven by the responsible person and propose, if appropriate, adequate measures to 
resolve any problems found.

Τροπολογία 22

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 17 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Με την επιφύλαξη της προστασίας ιδίως 
του εμπορικού απορρήτου και των 
δικαιωμάτων διανοητικής  ιδιοκτησίας, το 
υπεύθυνο πρόσωπο  διασφαλίζει ότι η 
ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του 
καλλυντικού προϊόντος και, όταν πρόκειται 
για αρωματικές συνθέσεις και αρώματα, η 
ονομασία και ο κωδικός αριθμός σύνθεσης 
και τα στοιχεία ταυτότητας του 
προμηθευτή, καθώς και τα υφιστάμενα 
στοιχεία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και 
τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που 
συνεπάγεται η χρήση του καλλυντικού 
προϊόντος είναι  δημόσια προσβάσιμες  με 

Με την επιφύλαξη της προστασίας ιδίως 
του εμπορικού απορρήτου και των 
δικαιωμάτων διανοητικής  ιδιοκτησίας, το 
υπεύθυνο πρόσωπο  διασφαλίζει ότι η 
ποιοτική και ποσοτική σύνθεση του 
καλλυντικού προϊόντος και, όταν πρόκειται 
για αρωματικές συνθέσεις και αρώματα, η 
ονομασία και ο κωδικός αριθμός σύνθεσης 
και τα στοιχεία ταυτότητας του 
προμηθευτή, καθώς και τα υφιστάμενα 
στοιχεία για τις ανεπιθύμητες ενέργειες και 
τις σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που 
συνεπάγεται η χρήση του καλλυντικού 
προϊόντος αποτελούν στοιχεία στα οποία 
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κάθε κατάλληλο μέσο. το κοινό έχει εύκολη πρόσβαση με κάθε 
κατάλληλο μέσο.

Or. en

Τροπολογία 23

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 18

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Τα κράτη μέλη εποπτεύουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
με τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων της 
αγοράς για τα καλλυντικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά.

Τα κράτη μέλη εποπτεύουν τη 
συμμόρφωση με τον παρόντα κανονισμό 
με τη διενέργεια εσωτερικών ελέγχων της 
αγοράς για τα καλλυντικά προϊόντα που 
διατίθενται στην αγορά.

Τα κράτη μέλη διενεργούν ελέγχους σε 
επαρκή κλίμακα προβαίνοντας σε 
αποτίμηση της τεκμηριώσεως που 
διατίθεται και, οσάκις ενδείκνυται, μέσω 
φυσικών δοκιμών και δοκιμών 
εργαστηρίου επί τη βάσει επαρκών 
δειγμάτων.
Τα κράτη μέλη υποβάλλουν κατ' έτος 
στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με τους 
ελέγχους που έχουν διενεργηθεί προς 
επιτήρηση της συμμόρφωσης προς τον 
παρόντα κανονισμό και με τα κύρια 
ευρήματα που σχετίζονται με τη μη 
συμμόρφωση προς αυτόν.

Or. en

Αιτιολόγηση

To ensure the safety for the consumers as well as the compliance of the producers with the 
requirements for the safety report set up in Article 7 as well as Annex I, clear control 
instruments have to be introduced. The rapporteur therefore asks the Member States to 
perform adequate controls and in case of non-compliance to report back to the Commission.
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Τροπολογία 24

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 21 – παράγραφος 1 – εισαγωγικό μέρος

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από το 
υπεύθυνο πρόσωπο να λάβει όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα, στα οποία 
περιλαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες για
τη συμμόρφωση του προϊόντος, απόσυρση 
του προϊόντος από την αγορά ή ανάκλησή 
του σε εύλογη προθεσμία, ανάλογη της 
φύσης του κινδύνου, εφόσον η μη 
συμμόρφωση αφορά οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα στοιχεία:

1. Οι αρμόδιες αρχές απαιτούν από το 
υπεύθυνο πρόσωπο να λάβει όλα τα 
ενδεδειγμένα μέτρα, στα οποία 
περιλαμβάνονται διορθωτικές ενέργειες για 
τη συμμόρφωση του προϊόντος, απόσυρση 
του προϊόντος από την αγορά ή ανάκλησή 
του άνευ χρονοτριβής, εφόσον η μη 
συμμόρφωση αφορά οποιοδήποτε από τα 
ακόλουθα στοιχεία:

Or. en

Τροπολογία 25

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 26 – παράγραφος 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

1. Εάν υπάρχει κίνδυνος για την 
ανθρώπινη υγεία, προερχόμενος από τη 
χρήση ουσιών σε καλλυντικά προϊόντα, ο 
οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί σε 
κοινοτική βάση, η Επιτροπή μπορεί να 
τροποποιήσει τα παραρτήματα ΙΙ έως VI
αναλόγως, ύστερα από διαβούλευση με την 
ΕΕΚΠ.

1. Εάν υπάρχει κίνδυνος για την 
ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον
προερχόμενος από τη χρήση ουσιών σε 
καλλυντικά προϊόντα, ο οποίος πρέπει να 
αντιμετωπιστεί σε κοινοτική βάση, η 
Επιτροπή μπορεί να τροποποιήσει τα 
παραρτήματα ΙΙ έως VI α αναλόγως, 
ύστερα από διαβούλευση με την ΕΕΚΠ 
και, εάν απαιτείται, την Επιστημονική 
Επιτροπή για την Υγεία και τους 
Περιβαλλοντικούς Κινδύνους (SCHER).

Or. en

Αιτιολόγηση

There have been a number of examples where substances used in cosmetic and hygienic 
products have been identified as having environmental risks. In case such risks are not 
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properly dealt with in other pieces of legislation, there should be a possibility to add such 
substances to Annex II of this Regulation. The general public expect cosmetic and hygienic 
products to be safe also for the environment, and the cosmetics regulation should therefore 
contain this instrument, to be used in exceptional case. SCHER is the scientific committee for 
the assessment of environmental concerns.

Τροπολογία 26

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 26 – παράγραφος 2 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα 
παραρτήματα ΙΙΙ έως VI και VIΙΙ για την 
προσαρμογή τους στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, ύστερα από 
διαβούλευση με την ΕΕΚΠ.

2. Η Επιτροπή μπορεί να τροποποιεί τα 
παραρτήματα ΙΙΙ έως VI α και VIΙΙ για την 
προσαρμογή τους στην τεχνική και 
επιστημονική πρόοδο, ύστερα από 
διαβούλευση με την ΕΕΚΠ, η οποία 
εκδίδει τη γνώμη της εντός εξαμήνου 
μετά τη διατύπωση του αιτήματος από 
την Επιτροπή.

Or. en

Αιτιολόγηση

In order to ensure a high level of consumer protection and legal certainty for manufacturers, 
it is necessary to set a clear time limit for the work of SCCP when it evaluates risks arising 
from the use of substances, including nanomaterials, in cosmetic products.

Τροπολογία 27

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 31

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Άρθρο 31 διαγράφεται
Επίσημη ένσταση κατά εναρμονισμένων 

προτύπων
1. Όταν ένα κράτος μέλος ή η Επιτροπή 
θεωρεί ότι ένα εναρμονισμένο πρότυπο 
δεν ανταποκρίνεται πλήρως στις 
απαιτήσεις που ορίζουν οι οικείες 
διατάξεις του παρόντος κανονισμού, η 
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Επιτροπή ή το ενδιαφερόμενο κράτος 
μέλος παραπέμπει το θέμα στην επιτροπή 
που έχει συσταθεί βάσει του άρθρου 5 της 
οδηγίας 98/34/ΕΚ, αναπτύσσοντας τα 
επιχειρήματά του/της. Η επιτροπή 
γνωμοδοτεί χωρίς καθυστέρηση.
2. Με βάση τη γνωμοδότηση της 
επιτροπής, η Επιτροπή αποφασίζει να 
δημοσιεύσει ή να μη δημοσιεύσει ή να 
δημοσιεύσει με περιορισμούς ή να 
διατηρήσει ή να διατηρήσει με 
περιορισμούς ή να αποσύρει τα στοιχεία 
αναφοράς του εν λόγω εναρμονισμένου 
προτύπου από την Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3. Η Επιτροπή ενημερώνει τα κράτη μέλη 
και τον οικείο ευρωπαϊκό οργανισμό 
τυποποίησης. Εάν είναι απαραίτητο, 
ζητεί αναθεώρηση του εν λόγω 
εναρμονισμένου προτύπου.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is necessary to ensure that only claims on those characteristics that a product really has 
can be used in advertising and labelling. The proposal introduces a system of harmonised 
standards regarding product claims to be developed by a European Harmonisation body (e.g. 
CEN). While the rapporteur supports a harmonised approach, she does not agree with the 
proposed solution. Instead, the Commission should review all product claims and the way 
they are proven by the responsible person and propose, if appropriate, adequate measures to 
resolve any problems found.

Τροπολογία 28

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Άρθρο 34 – παράγραφος 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

2 α. Το άρθρο 26, παράγραφος 2 δεν 
ισχύει για καλλυντικά τα οποία περιέχουν 
νανοϋλικά που δεν έχουν ακόμη εγγραφεί 
στα Παραρτήματα III έως VI α εάν έχουν 
τοποθετηθεί στην αγορά πριν από την 
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ημερομηνία της οποίας μνεία γίνεται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. Αυτά 
τα προϊόντα μπορεί να παραμείνουν στην 
αγορά επί διετία μετά την ημερομηνία 
της οποίας μνεία γίνεται στην παράγραφο 
2. Μετά την ημερομηνία αυτή ισχύουν το 
άρθρο, στοιχείο (η) και το άρθρο 26, 
παράγραφος 2.

Or. en

Αιτιολόγηση

It is necessary to provide a transitional period for those products containing nanomaterials 
not yet included in the Annexes, which have been placed on the market before the entry into 
force of this regulation.

Τροπολογία 29

Πρόταση κανονισμού – τροποποιητική πράξη
Παράρτημα VI α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή Τροπολογία

Παράρτημα VI α
Κατάλογος επιτρεπομένων νανοϋλικών 
πέραν εκείνων που εγγράφονται στο 
Παράρτημα III, IV, V ή VI

Or. en

Αιτιολόγηση

Nanomaterials, which have been assessed safe for the use in cosmetic products should be 
listed in a new Annex VIa.



PE409.426v01-00 24/26 PR\731112EL.doc

EL

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Ως τμήμα της στρατηγικής της προς απλούστευση του κανονιστικού πλαισίου η Επιτροπή 
έχει αποφασίσει να αναδιατυπώσει την οδηγία του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ περί 
προσεγγίσεως των νομοθεσιών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα. Η οδηγία, η 
οποία έχει αποτελέσει από της εγκρίσεώς της το 1976 αντικείμενο 55 τροποποιήσεων, έχει 
καταστεί δύσχρηστη και πεπαλαιωμένη και δεν εξασφαλίζει πλέον την απαιτούμενη 
ασφάλεια δικαίου σε ένα πεδίο όπου παρατηρούνται ταχείες εξελίξεις. Με την αναδιατύπωση 
η Επιτροπή αποσκοπεί να άρει νομικές αβεβαιότητες και ασυνέπειες μέσω της εγγραφής 
συνόλου ορισμών και μέτρων εφαρμογής. Προς αποφυγή αποκλίσεων στη μεταφορά στη 
νομοθεσία των κρατών μελών η Επιτροπή έχει αλλάξει τη μορφή της νομικής πράξεως από 
οδηγία σε κανονισμό.

Άλλος κύριος στόχος είναι να καταστούν τα καλλυντικά προϊόντα περισσότερο ασφαλή.
Επειδή στην εν ισχύι οδηγία για τα καλλυντικά δεν εγγράφονται σαφείς απαιτήσεις για τη 
διενέργεια αποτιμήσεως ασφαλείας, η Επιτροπή εισάγει τώρα "ελάχιστες προδιαγραφές" για 
αυτήν.

Η εισηγήτρια υποστηρίζει με σθένος αυτόν τον στόχο και επιθυμεί να ενδυναμώσει 
περαιτέρω την πτυχή ασφαλείας για να εξασφαλίζεται η προστασία και υγεία όλων των 
καταναλωτών. Συνολικά η έκθεση εστιάζεται σε τέσσερις πτυχές:

Αποτίμηση ασφαλείας των καλλυντικών προϊόντων

Σύμφωνα με το άρθρο 7 το υπεύθυνο πρόσωπο πρέπει να προβεί σε αποτίμηση της ασφαλείας 
παρέχοντας όλες τις σχετικές πληροφορίες πριν να θέσει καλλυντικό προϊόν στην αγορά. Το 
Παράρτημα I του κανονισμού περιγράφει τις σχετικές πληροφορίες που πρέπει να 
περιέχονται στην αποτίμηση της ασφαλείας. Έχει σημασία να κατανοούν σαφώς όλα τα 
υπεύθυνα πρόσωπα το σύνολο των υποχρεώσεων και απαιτήσεων που απορρέουν από το 
συγκεκριμένο Παράρτημα. Κατά συνέπειαν η εισηγήτρια ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει 
σε στενή συνεργασία με όλους τους ενδιαφερομένους κύκλους συμφερόντων καθοδήγηση η 
οποία να βοηθεί τα υπεύθυνα πρόσωπα να προβούν στην αποτίμηση ασφαλείας και να 
συντάξουν την έκθεση ασφαλείας των προϊόντων τους.

Για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια για τους καταναλωτές και επίσης η συμμόρφωση από τους 
παραγωγούς προς τις απαιτήσεις για την έκθεση ασφαλείας που ορίζονται στο άρθρο 7 καθώς 
και στο Παράρτημα I πρέπει να θεσπισθούν σαφείς μηχανισμοί ελέγχου. Ως εκ τούτου η 
εισηγήτρια ζητεί από τα κράτη μέλη να επιδίδονται σε αρμόζοντες ελέγχους και στην 
περίπτωση μη συμμορφώσεως να αναφέρουν το γεγονός στην Επιτροπή.

Η χρήση νανοϋλικών σε καλλυντικά προϊόντα

Ήδη σήμερα νανοϋλικά περιέχονται σε πολλά προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά. Το 
2006 κατά την εκτίμηση της Επιτροπής περίπου 5% των καλλυντικών προϊόντων περιείχαν 
νανοσωμάτια.
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Είναι μεγάλη η ποικιλία ορισμών του τί καλείται νανοϋλικό, οι οποία ως επί το πλείστον 
παραπέμπουν στο μέγεθος της ουσίας. Για να αποφευχθεί η έλλειψη ασφάλειας δικαίου είναι 
σημαντικό να είναι κανείς βέβαιος για το τι νοείται ως νανοϋλικό. Συνεπώς η εισηγήτρια 
θεσπίζει ορισμό στον παρόντα κανονισμό ο οποίος βασίζεται σε ορισμό που εκπόνησε η 
Επιστημονική Επιτροπή για τα Καταναλωτικά Προϊόντα (ΕΕΚΠ) τον Δεκέμβριο 2007.

Ως εκ του πολύ μικρού μεγέθους τους τα νανοϋλικά έχουν ειδικά χαρακτηριστικά. Αυτά 
μπορεί να είναι πολύ θετικά, μπορεί όμως ταυτοχρόνως να συνιστούν και νέους κινδύνους.
Συνεπώς τα εν λόγω προϊόντα πρέπει να αποτιμώνται από την ΕΕΚΠ βάσει ειδικής για τις 
νανοδιαστάσεις αποτίμησης ασφαλείας πριν από την τοποθέτησή τους στην αγορά για να 
εξασφαλίζεται ασφάλεια για τους καταναλωτές. Η εισηγήτρια προτείνει τη θέσπιση 
μεταβατικής περιόδου για τα υφιστάμενα προϊόντα που εμπεριέχουν νανοϋλικά.

Τα νανοϋλικά που χρησιμοποιούνται ως χρωστικές ουσίες, συντηρητικά, φίλτρα υπεριωδών 
ακτίνων ήδη καλύπτονται στο Παράρτημα IV, V και VI του παρόντος κανονισμού και ήδη 
πρέπει να τυγχάνουν εγγραφής στον κατάλογο από την Επιτροπή μετά τη διεξαγωγή 
διαβούλευσης με την ΕΕΚΠ.

Για να εξασφαλίζεται η ασφάλεια των καλλυντικών, πρέπει να απαιτείται αποτίμηση από την 
ΕΕΚΠ για όλα τα προϊόντα που εμπεριέχουν νανοϋλικά που δεν καλύπτονται στο Παράρτημα 
IV, V και VI. Ως εκ τούτου η εισηγήτρια καταθέτει τροπολογίες που θεσπίζουν ανάλογη 
διαδικασία για όλα τα νανοϋλικά.

Επειδή η έρευνα σχετικά με τα νανοϋλικά συνεχίζει να προοδεύει, ζητείται από την Επιτροπή 
να προβαίνει σε τακτική ανασκόπηση του παρόντος κανονισμού όσον αφορά τα νανοϋλικά.

Η χρήση καρκινογόνων, μεταλλαξιογόνων και τοξικών για την αναπαραγωγή (ΚΜΤ) ουσιών 
σε καλλυντικά προϊόντα

Η 7η τροποποίηση της οδηγία για τα καλλυντικά εισήγαγε πλήρη απαγόρευση των ουσιών 
ΚΜΤ 1 και 2 στα καλλυντικά. Ενδέχεται όμως να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η χρήση 
μερικών από αυτές τις ουσίες είναι απαραίτητη για την παραγωγή ενός καλλυντικού. Για τις 
περιπτώσεις αυτές μπορεί να γίνονται εξαιρέσεις από την πλήρη απαγόρευση, δεδομένου ότι 
η ΕΕΚΠ ευρίσκει ότι η ουσία είναι ασφαλής για τη χρήση της σε καλλυντικά.

Η πρόταση της Επιτροπής ήδη εμπεριέχει αυστηρές απαιτήσεις που πρέπει όλες να 
πληρούνται για να επιτρέπεται η χρήση μιας ουσίας ΚΜΤ 1 ή 2 σε καλλυντικό. Η εισηγήτρια 
ενδυναμώνει αυτήν την προσέγγιση θεσπίζονται περαιτέρω απαιτήσεις. Πέραν τούτου 
θεσπίζει στον παρόντα κανονισμό την έννοια της συνολικής έκθεσης.

Κατά συνέπειαν η συνολική έκθεση για ΚΜΤ ουσίες από όλες τις οδούς και πηγές έκθεσης 
(τομέας τροφίμων, καλλυντικά, λοιπά καταναλωτικά προϊόντα) πρέπει να λαμβάνεται υπόψη 
από την ΕΕΚΠ κατά την αποτίμηση του πόσο ασφαλής είναι η ΚΜΤ ουσία που πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί σε καλλυντικό.

Ωστόσο, καθώς δεν υπάρχει γενική μεθοδολογία για τη μέτρηση της συνολικής έκθεσης σε 
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ΚΜΤ ουσία επί του παρόντος και επειδή τούτο αποτελεί θέμα που πρέπει να αντιμετωπισθεί 
όχι μόνον στο πλαίσιο του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα, η εισηγήτρια ζητεί από 
την Επιτροπή να αναπτύξει εκτιμήσεις για τη μέτρηση της συνολικής έκθεσης και εν 
συνεχεία να προβεί σε ανασκόπηση του κανονισμού για τα καλλυντικά κατ' αντιστοιχίαν.

Η χρήση των ισχυρισμών προϊόντος για τα καλλυντικά

Συχνά ο καταναλωτής πείθεται να αγοράσει ένα καλλυντικό από τα ειδικά χαρακτηριστικά 
του προϊόντος. Αυτοί οι ισχυρισμοί προϊόντος αποτελούν ευαίσθητο θέμα, καθόσον οι 
καταναλωτές ως επί το πλείστον δεν έχουν δυνατότητα να αποτιμήσουν την ορθότητα των 
ισχυρισμών αλλά απλώς πρέπει να εμπιστευθούν ό,τι υπόσχεται το προϊόν. Επομένως για να 
προστατευθεί ο καταναλωτής πρέπει να εξασφαλίζεται ότι μόνον τα χαρακτηριστικά τα οποία 
πράγματι έχει το προϊόν μπορεί να χρησιμοποιούνται για τη διαφήμιση και σήμανση του 
προϊόντος.

Η πρόταση της Επιτροπής υπογραμμίζει στο άρθρο 16 ότι τα καλλυντικά προϊόντα δεν πρέπει 
να προβαίνουν σε ισχυρισμούς προϊόντος που είναι παραπλανητικοί ή ακόμη και ψευδείς και 
ότι οι ισχυρισμοί πρέπει να αποδεικνύονται στον φάκελλο πληροφοριών του προϊόντος.
Πέραν τούτου η πρόταση της Επιτροπής εισάγει σύστημα εναρμονισμένων προτύπων όσον 
αφορά τους ισχυρισμούς προϊόντος. Τα εν λόγω πρότυπα πρέπει να αναπτυχθούν από 
ευρωπαϊκό φορέα εναρμόνισης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης.

Ενώ υποστηρίζει τη ιδέα εναρμονισμένης προσέγγισης όσον αφορά τους ισχυρισμούς 
προϊόντος για να εξασφαλίζεται ασφάλεια προϊόντος και αξιόπιστη πληροφόρηση για τους 
καταναλωτές, η εισηγήτρια δεν συμφωνεί με την ιδέα να δοθεί η αρμοδιότητα για τούτο σε 
ευρωπαϊκό φορέα εναρμόνισης, όπως περιγράφεται στην πρόταση της Επιτροπής.

Ιδιωτικοί φορείς, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης, οι οποίοι ευρίσκονται υπό 
την κυριαρχία των σχετικών τομέων της βιομηχανίας, δεν μπορεί να επιφορτίζονται με ένα 
ευαίσθητο θέμα όπως είναι οι ισχυρισμοί προϊόντος, όπου η ανεξάρτητη αποτίμηση συνιστά 
απολύτως απαραίτητο στοιχείο.

Κατά συνέπειαν η εισηγήτρια ζητεί από την Επιτροπή να προβεί σε ανασκόπηση όλων των 
ισχυρισμών προϊόντος εν χρήσει επί του παρόντος στα καλλυντικά καθώς και του τρόπου με 
τον οποίον αποδεικνύονται από το υπεύθυνο πρόσωπο. Πέραν τούτου εάν η Επιτροπή 
ανακαλύψει διαφορά ανάμεσα στην απόδειξη των ισχυρισμών προϊόντος που 
χρησιμοποιούνται από καλλυντικά και τις διατάξεις για πληροφόρηση και ασφάλεια των 
καταναλωτών που ορίζει ο παρών κανονισμός πρέπει να λάβει τα δέοντα μέτρα για να 
εξασφαλίσει συμμόρφωση και, εάν ενδείκνυται, να προτείνει εναρμονισμένες απαιτήσεις περί 
ισχυρισμών προϊόντος.
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