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PR_COD_1am

Eljárások jelölései

* Konzultációs eljárás
leadott szavazatok többsége

**I Együttműködési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

**II Együttműködési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

*** Hozzájárulás
a Parlament összes képviselőjének többsége, kivéve az EK-
Szerződés 105., 107., 161. és 300., valamint az EU-Szerződés 7.
cikke alá tartozó esetekben

***I Együttdöntési eljárás (első olvasat)
leadott szavazatok többsége

***II Együttdöntési eljárás (második olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös álláspont jóváhagyásához
a Parlament összes képviselőjének többsége a közös álláspont 
elutasításához vagy módosításához

***III Együttdöntési eljárás (harmadik olvasat)
leadott szavazatok többsége a közös szövegtervezet 
jóváhagyásához

(Az eljárás típusa a Bizottság által javasolt jogalaptól függ.)

Módosítások jogalkotási szöveghez

A Parlament módosításaiban a módosított szöveget félkövér dőlt betűkkel 
jelölik. A módosító jogi aktusok esetében félkövéren kell jelölni a létező 
rendelkezés azon részeit, amelyeket a Parlament módosítani kíván, de 
amelyeket a Bizottság nem módosított. Az ilyen részekben az esetleges 
törléseket a következőképpen kell jelölni: [...]. A normál dőlt betűs kiemelés 
jelzi az illetékes osztályoknak, hogy a jogalkotási szöveg mely részeiben 
javasolnak javításokat a végleges szöveg kidolgozásának elősegítése 
érdekében (például nyilvánvaló hibák vagy kihagyások egy adott nyelvi 
változatban).  Az ilyen jellegű javasolt módosításokat egyeztetni kell az 
érintett osztályokkal.
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AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a kozmetikai termékekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló 
javaslatról (átdolgozás)
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Együttdöntési eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára 
(COM(2008)0049),

– tekintettel az EK-Szerződés 251. cikkének (2) bekezdésére és 95. cikkére, amely alapján a 
Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C6-0053/2008),

– tekintettel a jogi aktusok átdolgozási technikájának szervezettebb használatáról szóló 
2001. november 28-i intézményközi megállapodásra1,

– tekintettel eljárási szabályzata 80a. cikkének (3) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által a 
Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottságnak küldött ...-i levélre,

– tekintettel eljárási szabályzata 80a. cikke (4) bekezdése alapján a Jogi Bizottság által a 
Parlament elnökének küldött ...-i levélre,

– tekintettel arra a ...-i levélre, amelyben a Bizottság elnöke tudatja, hogy a javaslatot nem 
vonja vissza,

– tekintettel eljárási szabályzata 80. és 51. cikkére,

– tekintettel a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság 
jelentésére és a Jogi Bizottság véleményére (A6–0000/2008),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó 
munkacsoport szerint a kérdéses javaslat a javaslatban azonosítottakon kívül más lényeges 
módosítást nem tartalmaz, és mivel a korábbi jogi aktusok változatlanul hagyott 
rendelkezéseinek e módosításokkal együtt történő kodifikációja tekintetében a javaslat a 
meglévő szövegek lényegi módosítása nélküli egyszerű kodifikációját tartalmazza,

1. jóváhagyja a Bizottság javaslatát az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi 
szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított és az 
alábbiakban módosított formában (a Jogi Bizottság által jóváhagyott technikai 
módosításokkal együtt);

2. felhívja a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez abban az esetben, ha 
javaslatát lényegesen módosítani kívánja, vagy a helyébe másik szöveget szándékozik 
léptetni;

                                               
1 HL C 77., 2002.3.28., 1.o.
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3. utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

Módosítás 1

Rendeletre irányuló javaslat - módosító jogszabály
25 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25a) A nanoanyagok kozmetikai 
termékekben való használata fokozódhat 
a technológia fejlődésével. A magas szintű 
fogyasztóvédelem, az áruk szabad 
mozgása és a gyártók számára a 
jogbiztonság biztosítása érdekében a 
nanoanyagok tekintetében nemzetközi 
szinten egységes meghatározást kell 
kidolgozni. A Közösségnek arra kell 
törekednie, hogy a meghatározásról 
megállapodás szülessen a megfelelő 
nemzetközi fórumokon. Amennyiben 
létrejön a megállapodás, a nanoanyagok e 
rendeletben alkalmazott meghatározását 
annak megfelelően módosítani kell.

Or. en

Módosítás 2

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25b) Az olyan kozmetikai termék 
forgalomba hozatala előtt, amely a III–
VIa. mellékletben még nem szereplő 
nanoanyagot tartalmaz, a nanoanyagot a 
fogyasztási cikkek tudományos 
bizottságának (SCCP) megfelelő 
nanospecifikus biztonsági értékelésnek 
kell alávetnie, majd azt a 26. cikk (2) 
bekezdésének megfelelően be kell 
illeszteni a VIa. mellékletbe. A nanoanyag 
VIa. melléklet listájába való felvétele 
érdekében a felelős személynek kérelmet 
és kockázatértékelést kell benyújtania a 
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Bizottságnak. A kockázatértékelésnek 
figyelembe kell vennie a használt 
nanoanyag egyedi jellegét és azt, hogy a 
kérdéses kozmetikai terméket milyen célra 
szánják. A nanoanyagokat tartalmazó 
kozmetikai termék csak akkor hozható 
forgalomba, ha a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottságának véleménye 
szerint a nanoanyag használata 
biztonságos az adott termékben.

Or. en

Módosítás 3

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 c preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25c) Jelenleg nem kielégítők a 
nanoanyagokkal kapcsolatban 
rendelkezésre álló információk. 
Biztonságosságuk jobb értékelése 
érdekében a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottságának a 
nanoanyagok egyedi tulajdonságait 
figyelembe vevő vizsgálati módszereket 
kell kidolgoznia.

Or. en

Indokolás

A nanoanyagok kis méretük miatt egyedi jellegzetességekkel bírnak. Külön vizsgálati módszert 
kell kidolgozni, hogy a jellegzetességeikkel kapcsolatos lehetséges kockázatokat azonosítani 
és értékelni lehessen.



PE409.426v01-00 8/26 PR\731112HU.doc

HU

Módosítás 4

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
25 d preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(25d) A tudományos fejlődés fényében a 
Bizottságnak rendszeresen felül kell 
vizsgálnia a nanoanyagokról szóló 
rendelkezéseket.

Or. en

Módosítás 5

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(26a) Az anyagok biztonsági 
értékelésének, különösen az 1., 2. és 3. 
kategóriába tartozó, karcinogénnek, 
mutagénnek vagy reproduktív toxicitással 
rendelkezőnek minősített anyagok 
esetében, tekintetbe kell vennie az ilyen 
anyagoknak való – összes forrásból 
eredeztethető – átfogó expozíciót.  
Ugyanakkor a biztonsági értékeléseket 
végzők számára alapvető fontosságú a 
harmonizált megközelítés az átfogó 
expozícióbecslések kidolgozása és 
használata tekintetében. 
Következésképpen a Bizottságnak, a 
fogyasztási cikkek tudományos 
bizottságával, az Európai 
Gyógyszerügynökséggel (ECHA) és az 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatósággal 
(EFSA) szoros együttműködésben 
sürgősen felülvizsgálatot kell tartania és 
iránymutatásokat kell kidolgoznia az ezen 
anyagokra vonatkozó átfogó 
expozícióbecslések megállapítása és 
felhasználása tekintetében.
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Or. en

Indokolás

A biztonsági értékelést, különösen a karcinogénnek, mutagénnek vagy reproduktív toxicitással 
rendelkezőnek minősített anyagok esetében, az egyének összes forrásból származó, átfogó 
expozíciójának összefüggésében kell megfontolni. Iránymutatást kell kidolgozni az átfogó 
expozícióbecslések megállapítására és egyedi termékbiztonsági értékelésekben való 
használatukra.

Módosítás 6

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
39 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(39a) Egy adott kozmetikai termék 
biztonsági értékelése során figyelembe 
kell tudni venni egyéb, releváns területen 
végzett kockázatértékelések eredményeit. 
Az ilyen adatok használatát megfelelően 
alá kell támasztani és igazolni kell.

Or. en

Indokolás

Lehetőséget kell adni más területen végzett kockázatértékelésekből származó létező adatok 
használatára, de csak akkor, ha az releváns a kérdéses termék biztonsági értékelése 
szempontjából.

Módosítás 7

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
40 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(40) Biztosítani kell a fogyasztók védelmét 
a kozmetikai termékek hatékonyságáról és 
egyéb jellemzőiről való megtévesztő 
tájékoztatással szemben. A kozmetikai 
termékek jellemzőiről kiállított speciális 
tájékoztatók biztosítása érdekében lehetővé 

(40) Biztosítani kell a fogyasztók védelmét 
a kozmetikai termékek hatékonyságáról és 
egyéb jellemzőiről való megtévesztő 
tájékoztatással szemben. A kozmetikai 
termékek jellemzőiről kiállított speciális 
tájékoztatók érvényességének értékelése
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kell tenni a harmonizált szabványok 
használatát.

érdekében a Bizottságnak jelentést kell 
benyújtania a terméktájékoztatók 
használatáról és igazolásukról, valamint 
amennyiben szükséges, megfelelő 
intézkedéseket kell javasolnia minden 
esetleges probléma megoldására.

Or. en

Indokolás
Biztosítani kell, hogy a reklámokban és a címkézés során csak a termék tényleges jellemzőiről 
szerepeljen tájékoztatás.
 A javaslat a terméktájékoztatásra vonatkozó harmonizált szabványrendszert vezet be, amelyet 
egy európai szabványügyi testületnek (pl. CEN) kell kidolgoznia. Bár az előadó támogatja a 
harmonizált megközelítést, nem ért egyet a javasolt megoldással. A Bizottságnak inkább 
minden terméktájékoztatást és az illetékes általi igazolást felül kellene vizsgálnia, és 
amennyiben szükséges, megfelelő intézkedéseket kellene javasolnia minden esetleges 
probléma megoldására.

Módosítás 8

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
44 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(44a) A tagállamok biztosítják, hogy 
piacfelügyeleti hatóságaik rendelkeznek a 
feladataik megfelelő ellátásához szükséges 
hatáskörökkel, forrásokkal és ismertekkel.

Or. en

Módosítás 9

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés – f pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

f) „harmonizált szabvány”: a műszaki 
szabványok és szabályok terén történő 
információszolgáltatási eljárás 
megállapításáról szóló 98/34/EK európai 

törölve
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parlamenti és tanácsi irányelv I. 
mellékletében meghatározott európai 
szabványügyi testületek egyike által az 
említett irányelv 6. cikkével összhangban 
elfogadott szabvány.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a reklámokban és a címkézés során csak a termék tényleges jellemzőiről 
szerepelhet tájékoztatás. A javaslat a terméktájékoztatásra vonatkozó harmonizált 
szabványrendszert vezet be, amelyet egy európai szabványügyi testületnek (pl. CEN) kell 
kidolgoznia. Bár az előadó támogatja a harmonizált megközelítést, nem ért egyet a javasolt 
megoldással. A Bizottságnak inkább minden terméktájékoztatást és az illetékes általi igazolást 
felül kellene vizsgálnia, és amennyiben szükséges, megfelelő intézkedéseket kellene javasolnia 
minden esetleges probléma megoldására.

Módosítás 10

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés – j a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ja) „nanoanyag”: olyan szilárd, 
mesterségesen előállított anyag, amelynek 
egy vagy több külső dimenziója vagy belső 
szerkezete 100 nm vagy annál kisebb 
méretű.

Or. en

Indokolás

A meghatározás alapja a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (SCCP) által 2007 
decemberében közzétett, a kozmetikai termékekben használt nanoanyagok biztonságosságáról 
szóló véleményben szereplő meghatározás. 

Kis méretük miatt a nanoanyagok új tulajdonságokkal rendelkezhetnek a nanoméretű 
jellegzetességekkel nem rendelkező, ugyanazon anyagokhoz képest. 
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Módosítás 11

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 1 bekezdés – l a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

la) „érzékeny társadalmi csoportok”: 
három évnél fiatalabb gyermekek, idősek 
és fokozott immunreakciót mutató 
személyek.

Or. en

Módosítás 12

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
2 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A Bizottság az (1) bekezdés ja) 
pontját a technikai és tudományos 
fejlődéshez igazíthatja. Az ilyen 
intézkedést, amelynek célja az e rendelet 
nem alapvető elemeinek módosítása, a 27. 
cikk (3) bekezdésében foglalt ellenőrzéssel 
történő szabályozási eljárással kell 
elfogadni.

Or. en

Indokolás

A nanoanyagoknak jelenleg nem létezik nemzetközileg elfogadott meghatározása. Ezért a 
jövőben szükség lehet a meghatározás kiigazítására a területen szerzett legújabb tudományos 
ismeretek fényében.
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Módosítás 13

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
7 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) A felelős személy a kozmetikai termék 
forgalomba hozatalát megelőzően a 
vonatkozó adatok alapján biztosítja, hogy a 
kozmetikai terméket biztonsági 
értékelésnek vetették alá, és az I. 
melléklettel összhangban a kozmetikai 
termékről biztonsági jelentést állítottak ki.

(1) A felelős személy a kozmetikai termék 
forgalomba hozatalát megelőzően a 
vonatkozó adatok alapján biztosítja, hogy a 
kozmetikai terméket biztonsági 
értékelésnek vetették alá, és az I. 
melléklettel összhangban a kozmetikai 
termékről biztonsági jelentést állítottak ki.

Kiemelt figyelmet kell szentelni a 
részecskeméretnek és különösen a 
„nanoanyagoknak”, ahogy azokat a 2. 
cikkben található definíció meghatározza.

A felelős személy biztosítja, hogy a 
kozmetikai termékről kiállított biztonsági 
jelentést a termék forgalomba hozatalát 
követően szerzett további releváns 
információk fényében aktualizálják.

A felelős személy biztosítja, hogy a 
kozmetikai termékről kiállított biztonsági 
jelentést a termék forgalomba hozatalát 
követően szerzett további releváns 
információk fényében aktualizálják.

A Bizottság, az összes érdekelt féllel 
szorosan együttműködve, megfelelő 
iránymutatásokat fogad el annak 
érdekében, hogy a vállalkozások, 
különösen a kis- és középvállalkozások, 
meg tudjanak felelni az I. mellékletben 
megállapított követelményeknek. Az 
iránymutatásokat a 27. cikk (2) 
bekezdésében foglalt szabályozási 
eljárással kell elfogadni.

Or. en

Indokolás

Az I. melléklet összefoglalja a kozmetikai termékekre vonatkozó biztonsági információkat és a 
kozmetikai biztonsági jelentés alapját alkotja. Fontos, hogy minden felelős személy tisztában 
legyen a mellékletből adódó összes kötelezettséggel és követelménnyel. Ezt a rendelkezésre 
álló, megfelelő leíró iránymutatások teszik lehetővé.
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Módosítás 14

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
8 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

d) ahol azt a termék jellege vagy a hatás 
indokolja, a kozmetikai terméktől várt 
hatás igazolása;

d) a kozmetikai terméktől várt hatás 
igazolása;

Or. en

Módosítás 15

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) a kozmetikai termék forgalomba 
hozatala szerinti tagállam;

c) a kozmetikai termék forgalomba 
hozatala szerinti első tagállam;

Or. en

Indokolás

A módosítás célja annak tisztázása, hogy az értesítésre csak a termék forgalomba hozatala 
szerinti első tagállamban van szükség.

Módosítás 16

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
10 cikk – 1 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) mikronizált részecskék formájában 
jelenlévő, az e rendelet III. és VI. 
mellékletében felsorolt anyagoktól 
különböző anyagok;

e) nanoanyagok formájában jelenlévő 
anyagok;

Or. en
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Módosítás 17

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
11 cikk – 1 bekezdés –h a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ha) a IV., V., VI. és VIa. mellékletekben 
felsorolt nanoanyagoktól eltérő 
nanoanyag formájában létrehozott 
anyagok és a nem az ezen mellékletekben 
megállapított feltételeknek megfelelően 
használt nanoanyag formájában 
létrehozott anyagok.

Or. en

Indokolás

A nanoanyagok biztonsági értékelését bevezető módosításokból logikailag következő 
módosítás.

Módosítás 18

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 2 bekezdés – 2 albekezdés – bevezető rész és 1 francia bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Mindazonáltal ezen anyagok kozmetikai 
termékekben való felhasználása 
megengedett, ha azt követően, hogy a 
67/548/EGK irányelv szerinti 
osztályozásnak megfelelően az 1. vagy 2. 
kategóriába tartozó karcinogénnek, 
mutagénnek vagy reproduktív toxicitással 
rendelkezőnek minősítették azokat, eleget 
tesznek a következő feltételeknek:

Mindazonáltal ezen anyagok kozmetikai 
termékekben való felhasználása kivételesen
megengedett, ha azt követően, hogy a 
67/548/EGK irányelv szerinti 
osztályozásnak megfelelően az 1. vagy 2. 
kategóriába tartozó karcinogénnek, 
mutagénnek vagy reproduktív toxicitással 
rendelkezőnek minősítették azokat, eleget 
tesznek a következő feltételeknek:

- a fogyasztási cikkek tudományos 
bizottsága (SCCP) értékelte őket, és 
biztonságosnak ítélte kozmetikai 
termékekben való felhasználásukat, 
különös tekintettel az expozícióra;

- a fogyasztási cikkek tudományos 
bizottsága (SCCP) értékelte őket, és 
biztonságosnak ítélte kozmetikai 
termékekben való felhasználásukat, 
különös tekintettel az egyéb szignifikáns 
forrásokból származó átfogó expozícióra, 



PE409.426v01-00 16/26 PR\731112HU.doc

HU

valamint különös figyelemmel az érzékeny 
társadalmi csoportokra;

Or. en

Indokolás

A biztonsági értékelést a karcinogénnek, mutagénnek vagy reproduktív toxicitással 
rendelkezőnek minősített anyagok esetében az egyének összes forrásból származó, átfogó 
expozíciójának összefüggésében kell megfontolni.

Módosítás 19

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
12 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) [Az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában történő kihirdetésétől számított 
két éven belül] a Bizottság biztosítja a 
karcinogénnek, mutagénnek vagy 
reproduktív toxicitással rendelkezőnek 
minősített anyagokkal kapcsolatos átfogó 
expozícióbecslések megállapítására és 
felhasználására vonatkozó 
iránymutatások felülvizsgálatát, valamint 
olyan megfelelő iránymutatás 
kidolgozását, amely az átfogó 
expozícióbecslések kidolgozása és 
használata tekintetében harmonizált 
megközelítést hoz létre az azokat 
tartalmazó anyagok biztonságos 
használata terén. E felülvizsgálat az 
SCCP, az ECHA, az EFSA és más 
releváns érdekelt féllel történt egyeztetés 
mellett történik, adott esetben a vonatkozó 
legjobb gyakorlat alkalmazásával.

Or. en

Indokolás

A biztonsági értékelést, bizonyos anyagok, különösen a karcinogénnek, mutagénnek vagy 
reproduktív toxicitással rendelkezőnek minősített anyagok esetében, az egyének összes 
forrásból származó, átfogó expozíciójának összefüggésében kell megfontolni. Iránymutatást 
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kell kidolgozni az átfogó expozícióbecslések megállapítására és egyedi termékbiztonsági 
értékelésekben való használatukra.

Módosítás 20

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Az első albekezdéssel összhangban 
állónak tekintendő egy kozmetikai termék, 
amennyiben megfelel a vonatkozó 
harmonizált szabványoknak, melyek 
referenciáit az Európai Unió Hivatalos 
Lapjában közzétették.

törölve

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a reklámokban és a címkézés során csak a termék tényleges jellemzőiről 
szerepeljen tájékoztatás. A javaslat a terméktájékoztatásra vonatkozó harmonizált 
szabványrendszert vezet be, amelyet egy európai szabványügyi testületnek (pl. CEN) kell 
kidolgoznia. Bár az előadó támogatja a harmonizált megközelítést, nem ért egyet a javasolt 
megoldással. A Bizottságnak inkább minden terméktájékoztatást és az illetékes általi igazolást 
felül kellene vizsgálnia, és amennyiben szükséges, megfelelő intézkedéseket kellene javasolnia 
minden esetleges probléma megoldására.

Módosítás 21

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
16 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) Öt évvel e rendelet hatályba lépését 
követően a Bizottság jelentést nyújt be az 
Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a 
kozmetikai termékekkel kapcsolatban 
használt minden terméktájékoztatóról és 
azok igazolásáról a 8. cikk (2) cikke d) 
pontjának megfelelően. Amennyiben a 
Bizottság megállapítja, hogy a tájékoztatás 
e cikk rendelkezéseivel ellentétes vagy az 
igazolás a 8. cikk (2) cikke d) pontját 
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tekintve nem elégséges, megfelelő 
intézkedéseket kell tennie a megfelelés 
biztosítására és adott esetben javaslatot 
kell tennie a terméktájékoztatókra 
vonatkozó harmonizált követelmények 
tekintetében.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a reklámokban és a címkézés során csak a termék tényleges jellemzőiről 
szerepeljen tájékoztatás. A javaslat a terméktájékoztatásra vonatkozó harmonizált 
szabványrendszert vezet be, amelyet egy európai szabványügyi testületnek (pl. CEN) kell 
kidolgoznia. Bár az előadó támogatja a harmonizált megközelítést, nem ért egyet a javasolt 
megoldással. A Bizottságnak inkább minden terméktájékoztatást és az illetékes általi igazolást 
felül kellene vizsgálnia, és amennyiben szükséges, megfelelő intézkedéseket kellene javasolnia 
minden esetleges probléma megoldására.

Módosítás 22

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
17 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

Különösen az üzleti titoktartás és a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmének sérelme nélkül a felelős 
személy  biztosítja, hogy a kozmetikai 
termék minőségi és mennyiségi 
összetételét, valamint illatkompozíciók és 
parfümök esetén az összetétel 
megnevezését és kódszámát, valamint a 
szállító kilétét, úgymint a kozmetikai 
termék használatából eredő nemkívánatos 
hatásokra és komoly nemkívánatos 
hatásokra vonatkozó meglévő adatokat
bármely megfelelő módon nyilvánosan
hozzáférhetővé tegyék.

Különösen az üzleti titoktartás és a 
szellemi tulajdonhoz fűződő jogok 
védelmének sérelme nélkül a felelős 
személy  biztosítja, hogy a kozmetikai 
termék minőségi és mennyiségi 
összetételét, valamint illatkompozíciók és 
parfümök esetén az összetétel 
megnevezését és kódszámát, valamint a 
szállító kilétét, úgymint a kozmetikai 
termék használatából eredő nemkívánatos 
hatásokra és komoly nemkívánatos 
hatásokra vonatkozó meglévő adatokat  a 
nyilvánosság számára bármely megfelelő 
módon könnyen hozzáférhetővé tegyék.

Or. en
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Módosítás 23

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
18 cikk 

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

A tagállamok a piacon hozzáférhető 
kozmetikai termékek belső piaci 
ellenőrzésével felügyelik, hogy azok 
megfelelnek-e e rendeletnek.

A tagállamok a piacon hozzáférhető 
kozmetikai termékek belső piaci 
ellenőrzésével felügyelik, hogy azok 
megfelelnek-e e rendeletnek.

A tagállamok kellő mértékű ellenőrzéseket 
végeznek a rendelkezésre álló 
dokumentáció értékelése, valamint adott 
esetben megfelelő mintákra alapozott 
fizikai és laboratóriumi vizsgálatok révén.
A tagállamok évente jelentést nyújtanak 
be a Bizottságnak az ezen rendeletnek 
való megfelelést vizsgáló értékelésekről és 
a nem megfeleléssel kapcsolatos főbb 
észrevételekről.

Or. en

Indokolás

A fogyasztók biztonsága, valamint annak érdekében, hogy a termelők megfeleljenek a 7. 
cikkben és az I. mellékletben meghatározott biztonsági jelentés követelményeinek, egyértelmű 
ellenőrző eszközöket kell bevezetni. Ezért az előadó felkéri a tagállamokat, hogy végezzenek 
megfelelő ellenőrzéseket, és nem megfelelés esetén tegyenek jelentést a Bizottságnak.

Módosítás 24

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
21 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Az illetékes hatóság felkéri a felelős 
személyt, hogy hozza meg a megfelelő 
intézkedéseket, beleértve a korrekciós 
intézkedéseket is, melyekkel biztosítható, 
hogy termék megfeleljen a rendeletnek, 
vagy vonja ki a terméket a piacról, illetve a 
kockázat természetével arányban ésszerű 
határidőn belül hívja vissza azt, 

(1) Az illetékes hatóság felkéri a felelős 
személyt, hogy hozza meg a megfelelő 
intézkedéseket, beleértve a korrekciós 
intézkedéseket is, melyekkel biztosítható, 
hogy termék megfeleljen a rendeletnek, 
vagy vonja ki a terméket a piacról, illetve
késedelem nélkül hívja vissza azt, 
amennyiben nem tesz eleget a következő 
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amennyiben nem tesz eleget a következő 
feltételeknek:

feltételeknek:

Or. en

Módosítás 25

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(1) Amennyiben a kozmetikai termékekben 
megtalálható anyagok használata veszélyt 
jelenthet az emberi egészségre, és ezt 
közösségi szinten kell kezelni, a Bizottság 
a fogyasztási cikkek tudományos 
bizottságával (SCCP) történt konzultációt 
követően módosíthatja a II−VI. 
mellékleteket.

(1) Amennyiben a kozmetikai termékekben 
megtalálható anyagok használata veszélyt 
jelenthet az emberi egészségre vagy a 
környezetre, és ezt közösségi szinten kell 
kezelni, a Bizottság a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottságával (SCCP) és, 
amennyiben szükséges, az egészségügyi és 
környezeti kockázatok tudományos 
bizottságával (SCHER) történt 
konzultációt követően módosíthatja a
II−VIa. mellékleteket.

Or. en

Indokolás

Számos példa van arra, hogy a kozmetikai és higiéniai termékekben használta anyagokat 
környezeti kockázatokkal járóként azonosították. Ha ezekkel a kockázatokkal nem 
foglalkoznak megfelelően más jogszabályokban, lehetőséget kell adni ezen anyagok az e 
rendelet II. mellékletébe való belefoglalására. A közvélemény elvárja, hogy a kozmetikai és 
higiéniai termékek a környezetre nézve is biztonságosak legyenek, ezért a kozmetikai 
rendeletnek – kivételes esetekre – tartalmaznia kell ezt az eszközt. A SCHER a környezeti 
kockázatokat értékelő tudományos bizottság.

Módosítás 26

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
26 cikk – 2 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. A Bizottság a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottságával (SCCP) történt

(2) A Bizottság a fogyasztási cikkek 
tudományos bizottságával (SCCP) – amely 
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egyeztetés követően módosíthatja a III−VI. 
és a VIII. mellékleteket, hogy 
hozzáigazítsa azokat tudományos és 
technikai fejlődéshez.

a Bizottság kérelmét követően hat 
hónapon belül véleményt nyilvánít –
történt egyeztetést követően módosíthatja a
III−VIa. és a VIII. mellékleteket, hogy 
hozzáigazítsa azokat tudományos és 
technikai fejlődéshez.

Or. en

Indokolás

A magas szintű fogyasztóvédelem és a gyártók számára a jogbiztonság biztosítása érdekében 
egyértelmű határidőt kell megállapítani az SCCP által végzett, az anyagok, beleértve a 
nanoanyagok kozmetikai termékekben való felhasználásból eredő kockázatokat értékelő 
munkára.

Módosítás 27

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
31 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

31. cikk törölve
A harmonizált szabványokkal szembeni 

hivatalos kifogás
(1) Amennyiben egy tagállam vagy a 
Bizottság úgy ítéli meg, hogy egy 
harmonizált szabvány nem felel meg 
teljesen az e rendeletben foglalt vonatkozó 
követelményeknek, a Bizottság vagy az 
érintett tagállam a megfelelő indoklással a 
98/34/EK irányelv 5. cikkével létrehozott 
bizottsághoz fordulhat. A bizottság 
késedelem nélkül véleményt ad ki.
(2) A bizottság véleménye tükrében a 
Bizottság dönt arról, hogy az Európai 
Unió Hivatalos Lapjában kihirdeti, nem 
hirdeti ki, korlátozással hirdeti ki, 
fenntartja, korlátozásokkal fenntartja 
vagy visszavonja az érintett harmonizált 
szabványra vonatkozó hivatkozásokat.
(3) A Bizottság tájékoztatást nyújt a 
tagállamoknak és az érintett európai 
szabványügyi testületeknek. Szükség 
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esetén kérelmezi a harmonizált szabvány 
felülvizsgálatát.

Or. en

Indokolás

Biztosítani kell, hogy a reklámokban és a címkézés során csak a termék tényleges jellemzőiről 
szerepeljen tájékoztatás. A javaslat a terméktájékoztatásra vonatkozó harmonizált 
szabványrendszert vezet be, amelyet egy európai szabványügyi testületnek (pl. CEN) kell 
kidolgoznia. Bár az előadó támogatja a harmonizált megközelítést, nem ért egyet a javasolt 
megoldással. A Bizottságnak inkább minden terméktájékoztatást és az illetékes általi igazolást 
felül kellene vizsgálnia, és amennyiben szükséges, megfelelő intézkedéseket kellene javasolnia 
minden esetleges probléma megoldására.

Módosítás 28

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
34 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

(2a) A 26. cikk (2) bekezdése nem 
vonatkozik a III–VIa. mellékletben még 
nem felsorolt nanoanyagokat tartalmazó 
kozmetikai termékekre, amennyiben az 
ezen cikk (1) bekezdésében említett dátum 
előtt hozták őket forgalomba. E termékek 
a (2) bekezdésben említett dátumot 
követően még két évig forgalomban 
maradhatnak. E dátumot követően a 11. 
cikk h) pontja és a 26. cikk (2) bekezdése 
alkalmazandó.

Or. en

Indokolás

Átmeneti időszakot kell biztosítani azon, a mellékletekben még nem felsorolt nanoanyagokat 
tartalmazó termékek számára, amelyeket e rendelet hatályba lépését megelőzően hoztak 
forgalomba.



PR\731112HU.doc 23/26 PE409.426v01-00

HU

Módosítás 29

Rendeletre irányuló javaslat – módosító jogszabály
VI a melléklet (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

VIa. melléklet
A III., IV., V. és VI. mellékletben 
foglaltaktól eltérő, engedélyezett 
nanoanyagok listája

Or. en

Indokolás

Azokat a nanoanyagokat, amelyek az értékelés értelmében biztonságosan használhatók 
kozmetikai termékekben, a VIa. mellékletben kell felsorolni.



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

HU

INDOKOLÁS

A Bizottság, a szabályozási környezet egyszerűsítését célzó stratégiája részeként úgy 
határozott, hogy átdolgozza a kozmetikai termékekre vonatkozó jogszabályok közelítéséről 
szóló 76/768/EGK tanácsi irányelvet. Az irányelv, amelyet 1976-os elfogadása óta 55-ször 
módosítottak, nehézkessé és elavulttá vált, és e gyorsan változó területen már nem nyújt kellő 
jogbiztonságot. A Bizottság az átdolgozás révén, amely meghatározásokat és végrehajtási 
intézkedéseket foglal magában, igyekszik megszüntetni a jogi bizonytalanságokat és 
következetlenségeket. A nemzeti átültetések közötti eltérések érdekében a Bizottság a jogi 
aktust formailag irányelvről rendeletre módosította.

További célkitűzés a kozmetikai termékek biztonságosságának fokozása. 
Mivel a jelenlegi kozmetikai irányelv nem tartalmaz egyértelmű követelményeket a 
biztonsági értékelés tekintetében, a Bizottság erre vonatkozólag „minimális előírásokat” vezet 
be.

Az előadó határozottan támogatja e célkitűzést, és a fogyasztók védelme és egészsége 
érdekében szeretné tovább fokozni a biztonsági szempontot. A jelentés összesen négy 
területre összpontosít:

Kozmetikai termékek biztonsági értékelése

A 7. cikk szerint a felelős személynek a kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően, 
az összes vonatkozó információ felhasználásával, biztonsági értékelést kell készítenie. A 
rendelet I. melléklete meghatározza a biztonsági értékelésbe foglalandó információk körét. 
Fontos, hogy minden felelős személy pontosan tudatában legyen az e mellékletből származó 
összes kötelezettségnek és követelménynek.
 Az előadó ezért felkéri a Bizottságot, hogy az összes érdekelt féllel való egyeztetést követően 
fogadjon el olyan iránymutatást, amely segíti a felelős személyeket a biztonsági értékelés és 
termékeik termékbiztonsági jelentésének elkészítésében.

A fogyasztók biztonsága, valamint annak érdekében, hogy a gyártók megfeleljenek a 7. 
cikkben és az I. mellékletben meghatározott biztonsági jelentés követelményeinek, 
egyértelmű ellenőrző eszközöket kell bevezetni. Ezért az előadó felkéri a tagállamokat, hogy 
végezzenek megfelelő ellenőrzéseket, és nem megfelelés esetén tegyenek jelentést a 
Bizottságnak.

Nanoanyagok használata kozmetikai termékekben

Nanoanyagok már ma is sok forgalomban lévő termékben megtalálhatók. 2006-ban a 
Bizottság becslése szerint a kozmetikai termékek 5%-a tartalmazott nanorészecskéket.

Meghatározások széles köre áll rendelkezésre a nanoanyagokkal kapcsolatban, és ezek főként 
az anyag méretére utalnak. A jogi bizonytalanság elkerülése érdekében fontos annak 
meghatározása, hogy mit értünk nanoanyag alatt. Az előadó ezért a rendeletben meghatározást 
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vezet be, amely alapja a fogyasztási cikkek tudományos bizottsága (SCCP) által 2007 
decemberében megfogalmazott meghatározás.

A nanoanyagok kis méretük miatt egyedi jellegzetességekkel bírnak. E tulajdonságok igen 
pozitívak is lehetnek, de új kockázatokat is magukban rejthetnek. Ezért az SCCP-nek e 
termékeket forgalomba hozatalukat megelőzően nanospecifikus biztonsági értékelésnek kell 
alávetnie a fogyasztók biztonságának szavatolása érdekében.  Az előadó javasolja, hogy a 
jelenlegi nanoanyagokat tartalmazó termékek esetében vezessenek be átmeneti időszakot.

A színezőanyagként, tartósítószerként és UV-szűrőként alkalmazandó anyagokat e rendelet 
IV., V. és VI. melléklete már magában foglalja, és azokat a Bizottságnak az SCCP-vel történt 
konzultációt követően már fel kellett sorolnia. 

A kozmetikai termékek biztonságosságának szavatolása érdekében kötelezővé kell tenni, 
hogy az SCCP értékeljen minden olyan nanoanyagot tartalmazó terméket, amelyet a IV., V. és 
VI. melléklet nem foglal magában. Az előadó ezért módosításokat nyújt be annak érdekében, 
hogy a nanoanyagokra egyforma eljárás vonatkozzon.

A nanoanyagokkal kapcsolatos kutatások előrelépései fényében felkéri a Bizottságot, hogy a 
nanoanyagok tekintetében rendszeresen vizsgálja felül e rendeletet.

CMR-anyagok használata kozmetikai termékekben

A kozmetikai irányelv 7. módosítása vezette be az 1. és a 2. kategóriába sorolt CMR-anyagok 
teljes tiltását kozmetikai termékekben. Ennek ellenére elképzelhetők olyan esetek, amikor 
szükség van ezen anyagok némelyikére a kozmetikai termék előállításához. Az ilyen esetek 
mentességet kaphatnak a teljes tilalom alól, amennyiben az SCCP úgy véli, hogy az anyag 
biztonságosan felhasználható kozmetikai termékekben. 

A bizottsági javaslat szigorú követelményeket tartalmaz, amelyek mindegyikének meg kell 
felelni egy 1. és a 2. kategóriába sorolt CMR-anyag kozmetikai termékben való felhasználása 
engedélyezéséhez. Az előadó újabb követelmények bevezetésével tovább szigorítja ezt a 
megközelítést. E rendeletben bevezeti továbbá az átfogó expozíció fogalmát.

Vagyis a CMR-anyagok átfogó expozíciójához az SCCP-nek figyelembe kell vennie az összes 
forrásból származó expozíciót (élelmiszerágazat, kozmetikai ágazat, egyéb fogyasztói 
termékek) a CMR-anyag kozmetikai termékben való felhasználásának biztonságossága 
értékelése során. 

Mivel azonban jelenleg nincs bevett módszer a CMR-anyagok átfogó expozíciójának 
mérésére, és mivel ezzel a kérdéssel nem csak a kozmetikai rendelet keretében kellene 
foglalkozni, az előadó az átfogó expozíciót mérő becslések kidolgozására és ebből adódóan a 
kozmetikai rendelet megfelelő felülvizsgálatára kéri fel a Bizottságot.

Kozmetikai termékekre vonatkozó termékinformáció használata
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Gyakran éppen a kozmetikai termék egyedi tulajdonsága miatt veszi meg a vásárló a 
terméket. A termékinformáció érzékeny kérdés, mivel a fogyasztóknak általában nincs 
lehetőségük ezek helyességének értékelésére, csupán a termék ígéreteiben bízhatnak. Ezért a 
fogyasztók védelme érdekében biztosítani kell, hogy a termék tényleges tulajdonságait 
használják a termék reklámozása és címkézése során.

A bizottsági javaslat a 16. cikkben hangsúlyozza, hogy a kozmetikai termékek nem 
tartalmazhatnak olyan termékinformációt, amely félrevezető vagy téves, továbbá, hogy az 
információt igazolni kell a termékinformációs dokumentációban. A Bizottsági javaslat 
emellett harmonizált szabványrendszert is bevezet a termékinformációk vonatkozásában. E 
szabványokat egy európai szabványügyi testületnek (pl. CEN) kell kidolgoznia.

Bár az előadó támogatja a termékbiztonságot és a fogyasztóknak nyújtott megbízható 
tájékoztatást célzó, a termékinformációkra vonatkozó harmonizált megközelítés gondolatát, 
nem ért egyet azzal, hogy mindezért egy európai szabványügyi testület legyen felelős, ahogy 
az a bizottsági javaslatban szerepel.

Nem lehet az érdekelt iparágazatok által dominált magántestületeket (pl. CEN) megbízni 
olyan érzékeny kérdéssel, mint a termékinformáció, amely esetében mindenképpen független 
értékelésre van szükség.

Az előadó ezért felkéri a Bizottságot, hogy vizsgáljon felül minden, a kozmetikai termékeken 
jelenleg használt termékinformációt és a felelős személy általi igazolásukat. Továbbá, ha a 
Bizottság eltérést fedez fel a kozmetikai termékre vonatkozó termékinformáció igazolása és 
az e rendeletben megállapított fogyasztói tájékoztatásra és biztonságra vonatkozó 
rendelkezések között, megfelelő intézkedéseket kell tennie a megfelelés biztosítására és, adott 
esetben, javaslatot kell tennie a terméktájékoztatókra vonatkozó harmonizált követelmények 
tekintetében.
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