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PR_COD_1am

Objaśnienie używanych znaków

* Procedura konsultacji
większość oddanych głosów

**I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

**II Procedura współpracy (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko 
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

*** Procedura zgody
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, za 
wyjątkiem przypadków ujętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu 
WE oraz w art. 7 Traktatu UE

***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie)
większość oddanych głosów

***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólne stanowisko
wymagana większość głosów ogólnej liczby posłów PE, by 
odrzucić lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska

***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie)
większość oddanych głosów, by zatwierdzić wspólny projekt

(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 
Komisję.)

Poprawki do tekstu legislacyjnego

W poprawkach Parlamentu zmiany zaznaczone są wytłuszczonym drukiem i 
kursywą. W aktach zmieniających powtórzone bez zmian fragmenty 
obowiązującego przepisu, do którego Parlament - w przeciwieństwie do 
Komisji - proponuje poprawki, zaznaczane są wytłuszczonym drukiem. 
Ewentualne skreślenia w obrębie takich fragmentów zaznaczane są w sposób 
następujący: [...]. Oznakowanie zwykłą kursywą jest wskazówką dla służb 
technicznych dotyczącą propozycji korekty elementów tekstu legislacyjnego 
w celu ustalenia tekstu końcowego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub pominiętych w danej wersji językowej). Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych.
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie produktów kosmetycznych (tekst przekształcony)
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Procedura współdecyzji: przekształcenie)

Parlament Europejski,

– uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2008)0049),

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 95 traktatu WE, zgodnie z którymi wniosek został 
przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C6-0053/2008),

– uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie 
bardziej uporządkowanego wykorzystania techniki przekształcania aktów prawnych1,

– uwzględniając pismo z dnia … skierowane przez Komisję Prawną do Komisji Ochrony 
Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności zgodnie 
z art. 80a ust. 3 Regulaminu,

– uwzględniając pismo Komisji Prawnej z dnia ... skierowane do Przewodniczącego 
Parlamentu na podstawie art. 80a ust. 4 Regulaminu,

– uwzględniając pismo z dnia ..., w którym przewodniczący Komisji oświadcza, że nie 
wycofa ona swojego wniosku,

– uwzględniając art. 80a i art. 51 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz opinię Komisji Prawnej (A6-0000/2008),

A. mając na uwadze, że konsultacyjna grupa robocza służb prawnych Parlamentu 
Europejskiego, Rady i Komisji stwierdziła, że przedmiotowy wniosek nie zawiera 
żadnych zmian merytorycznych innych niż te określone jako takie we wniosku, oraz 
mając na uwadze, że w odniesieniu do kodyfikacji niezmienionych przepisów 
wcześniejszych aktów z tymi zmianami merytorycznymi wniosek zawiera prostą 
kodyfikację istniejących tekstów, bez zmian merytorycznych,

1. przyjmuje wniosek Komisji po dostosowaniu go zaleceń konsultacyjnej grupy roboczej 
służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (po włączeniu poprawek 
technicznych przyjętych przez Komisję Prawną) oraz po wprowadzeniu poniższych 
poprawek;

                                               
1 Dz.U. C 77 z 28.3.2002, s. 1.
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2. zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne 
wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3. zobowiązuje przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 25 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25a) Wykorzystanie nanomateriałów w 
produktach kosmetycznych może rosnąć 
się wraz z dalszym rozwojem technologii. 
W celu zapewnienia wysokiego poziomu 
ochrony konsumentów, swobodnego 
przepływu towarów i pewności prawnej 
dla producentów konieczne jest 
opracowanie jednolitej definicji 
nanomateriałów na szczeblu 
międzynarodowym. Wspólnota powinna 
dążyć do porozumienia w sprawie definicji 
w ramach właściwych międzynarodowych 
forów. W przypadku osiągnięcia takiego 
porozumienia w niniejszym 
rozporządzeniu należy odpowiednio 
zmienić definicję nanomateriałów.

Or. en

Poprawka 2

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 25 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25b) Przed wprowadzeniem na rynek 
jakiegokolwiek produktu kosmetycznego 
zawierającego nanomateriały 
niewymienione dotychczas w załącznikach 
III do Via, dany nanomateriał zawarty 
w produkcie powinien zostać poddany 
ocenie Komitetu Naukowego ds. 
Produktów Konsumenckich (SCCP) 
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opierającej się na na właściwej analizie 
bezpieczeństwa pod względem 
nanotechnologii oraz wyszczególniony w 
załączniku VIa zgodnie z art. 26 ust. 2.
Aby dany nanomateriał znalazł się w 
pozytywnym wykazie załącznika VIa, 
osoba odpowiedzialna powinna przedłożyć 
Komisji wniosek wraz z oceną ryzyka. 
Ocena ryzyka powinna uwzględniać 
specyficzny charakter wykorzystywanego 
nanomateriału i zamierzone 
wykorzystanie danego produktu 
kosmetycznego. Produkt kosmetyczny 
zawierający nanomateriały nie powinien 
zostać wprowadzony na rynek, jeżeli 
opinia wydana przez SCCP nie wykaże, że 
wykorzystanie nanomateriału w tym 
produkcie jest bezpieczne. 

Or. en

Poprawka 3

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 25 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25c) Obecnie istniejące informacje na 
temat ryzyka związanego 
z nanomateriałami nie są wystarczające. 
Aby poprawić proces oceny ich 
bezpieczeństwa SCCP powinien 
opracować metody testowania 
uwzględniające ich specyficzne cechy.

Or. en

Uzasadnienie

Nanomateriały ze względu na swoje małe rozmiary mają specyficzne właściwości. Należy 
opracować specjalne metody testowania, tak aby można było zidentyfikować i ocenić 
potencjalne ryzyko związane z ich specyficznym charakterem.
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Poprawka 4

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 25 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(25d) Komisja powinna regularnie 
dokonywać przeglądu przepisów 
dotyczących nanomateriałów 
z uwzględnieniem postępów w nauce.

Or. en

Poprawka 5

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 26 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(26a) Ocena bezpieczeństwa substancji, 
zwłaszcza tych, które określono jako 
rakotwórcze, mutagenne lub toksyczne dla 
rozrodczości w kategorii 1 lub 2, powinna 
brać pod uwagę całkowite narażenie na 
kontakt z tymi substancjami 
pochodzącymi ze wszelkich źródeł. 
Jednocześnie dla uczestniczących w 
opracowywaniu ocen bezpieczeństwa 
istotne jest istnienie jednolitego podejścia 
do tworzenia i wykorzystania takich 
szacunków dotyczących całkowitego 
narażenia. W rezultacie Komisja w ścisłej 
współpracy z SCCP, Europejską Agencją 
ds. Chemikaliów (ECHA), Europejskim 
Urzędem ds. Bezpieczeństwa Żywności 
(EFSA) i innymi właściwymi 
zainteresowanymi stronami powinna 
niezwłocznie dokonać przeglądu 
i stworzyć wytyczne dotyczące 
opracowania i wykorzystania szacunków 
w zakresie całkowitego narażenia dla tych 
substancji.

Or. en
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Uzasadnienie

W szczególności w odniesieniu do substancji CMR ocenę bezpieczeństwa należy rozważyć 
w kontekście całkowitego narażenia osób na kontakt z substancjami pochodzącymi ze 
wszystkich źródeł. Należy opracować wytyczne dotyczące wprowadzenia szacunków w 
zakresie całkowitego narażenia i ich wykorzystania w ocenach bezpieczeństwa 
poszczególnych produktów.

Poprawka 6

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 39 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(39a) W ocenie bezpieczeństwa produktu 
kosmetycznego należy umożliwić 
uwzględnienie wyników ocen ryzyka 
przeprowadzonych w innych właściwych 
dziedzinach. Wykorzystanie takich danych 
powinno być należycie uzasadnione 
i usprawiedliwione.

Or. en

Uzasadnienie

Należy umożliwić wykorzystanie istniejących danych z ocen ryzyka w innych dziedzinach, lecz 
jedynie, gdy ma to znaczenie dla oceny bezpieczeństwa danego produktu.

Poprawka 7

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 40 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(40) Konsument powinien być chroniony 
przed wprowadzającymi w błąd 
oświadczeniami, dotyczącymi skuteczności 
i innych cech produktu kosmetycznego. 
Aby rozwiązać kwestie związane z 
poszczególnymi oświadczeniami 
dotyczącymi cech produktów 
kosmetycznych, należy stworzyć 
możliwość stosowania zharmonizowanych 

(40) Konsument powinien być chroniony 
przed wprowadzającymi w błąd 
oświadczeniami, dotyczącymi skuteczności 
i innych cech produktu kosmetycznego. 
Aby ocenić ważność określonych 
oświadczeń dotyczących cech produktów 
kosmetycznych, Komisja powinna 
przedstawić sprawozdanie w sprawie 
wykorzystania oświadczeń o produktach 
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norm. oraz dowody na ich poparcie, a także 
w odpowiednim przypadku zaproponować 
odpowiednie środki służące rozwiązaniu 
wszelkich wykazanych problemów.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by w reklamach i na etykietach wykorzystywane były jedynie oświadczenia o 
rzeczywistych cechach produktu. Wniosek wprowadza system jednolitych norm dotyczących 
oświadczeń o produktach, które mają zostać opracowane przez europejski organ 
ds. harmonizacji (np. Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN). Sprawozdawczyni popiera 
jednolite podejście, nie zgadza się jednak z proponowanym rozwiązaniem. Komisja powinna 
raczej dokonać przeglądu wszystkich oświadczeń o produktach i sposobu udowadniania ich 
wiarygodności przez osobę odpowiedzialną, a także zaproponować w odpowiednim 
przypadku stosowne środki służące rozwiązaniu wszelkich napotkanych problemów. 

Poprawka 8

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Punkt 44 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(44a) Państwa członkowskie powinny 
przyznać organom nadzoru rynkowego 
niezbędne uprawnienia, zasoby 
i umiejętności dla prawidłowego 
wykonywania ich zadań.

Or. en

Poprawka 9

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 - ustęp 1 - litera f

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(f) „norma zharmonizowana” oznacza 
normę przyjętą przez jeden z europejskich 
organów normalizacyjnych wymienionych 
w załączniku I do dyrektywy 98/34/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady 

skreślona
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ustanawiającej procedurę udzielania 
informacji w dziedzinie norm i przepisów 
technicznych oraz zasad dotyczących 
usług społeczeństwa informacyjnego, 
zgodnie z art. 6 tej dyrektywy;

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by w reklamach i na etykietach wykorzystywane były jedynie oświadczenia 
o rzeczywistych cechach produktu. Wniosek wprowadza system jednolitych norm dotyczących 
oświadczeń o produktach, które mają zostać opracowane przez europejski organ 
ds. harmonizacji (np. Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN). Sprawozdawczyni popiera 
jednolite podejście, nie zgadza się jednak z proponowanym rozwiązaniem. Komisja powinna 
raczej dokonać przeglądu wszystkich oświadczeń o produktach i sposobu udowadniania ich 
wiarygodności przez osobę odpowiedzialną, a także zaproponować w odpowiednim 
przypadku stosowne środki służące rozwiązaniu wszelkich napotkanych problemów.

Poprawka 10

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 - ustęp 1 - litera j a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ja)„nanomateriał” oznacza stały i celowo 
wyprodukowany materiał posiadający co 
najmniej jeden wymiar zewnętrzny lub 
strukturę wewnętrzną w skali 
nieprzekraczającej 100 nm.

Or. en

Uzasadnienie

Definicja ta opiera się na definicji SCCP (Komitetu Naukowego ds. Produktów 
Konsumenckich) zawartej w wydanej przez niego opinii dotyczącej bezpieczeństwa 
nanomateriałów w produktach kosmetycznych opublikowanej w grudniu 2007 r. 

Ze względu na swoje małe rozmiary nanomateriały mogą mieć inne właściwości niż te same 
materiały niewykazujące cech nanoskali. 
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Poprawka 11

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 - ustęp 1 - litera l a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(la) „szczególnie narażone grupy osób” 
oznacza dzieci poniżej trzeciego roku 
życia, osoby starsze i osoby, u których 
obserwuje się nieprawidłowe reakcje 
immunologiczne.

Or. en

Poprawka 12

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 2 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Komisja może dostosowywać punkt 
(ja) ust. 1 do postępu naukowo-
technicznego i wprowadzać do tego 
punktu związane z tym postępem zmiany. 
Środek ten, mający na celu zmianę innych 
niż istotne elementów niniejszego 
rozporządzenia, przyjmuje się zgodnie 
z procedurą regulacyjną połączoną 
z kontrolą, o której mowa w art. 27 ust. 3.

Or. en

Uzasadnienie

Obecnie nie istnieje przyjęta na szczeblu międzynarodowym definicja nanomateriałów. Może 
być zatem konieczne późniejsze dostosowanie proponowanej definicji do najnowszych 
postępów w nauce.
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Poprawka 13

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 7 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Przed wprowadzeniem produktu 
kosmetycznego do obrotu osoba 
odpowiedzialna zapewnia przeprowadzenie 
oceny bezpieczeństwa produktu na 
podstawie odpowiednich informacji i 
sporządzenie sprawozdania dotyczącego 
bezpieczeństwa produktu kosmetycznego 
zgodnie z załącznikiem I.

1. Przed wprowadzeniem produktu 
kosmetycznego do obrotu osoba 
odpowiedzialna zapewnia przeprowadzenie 
oceny bezpieczeństwa produktu na 
podstawie odpowiednich informacji i 
sporządzenie sprawozdania dotyczącego 
bezpieczeństwa produktu kosmetycznego 
zgodnie z załącznikiem I.

Należy w szczególności wziąć pod uwagę 
wielkość cząsteczki, a konkretnie 
„nanomateriały” zdefiniowane w art. 2.

Osoba odpowiedzialna zapewnia 
aktualizowanie sprawozdania dotyczącego 
bezpieczeństwa produktu, z 
uwzględnieniem dodatkowych istotnych 
informacji uzyskanych po wprowadzeniu 
produktu do obrotu.

Osoba odpowiedzialna zapewnia 
aktualizowanie sprawozdania dotyczącego 
bezpieczeństwa produktu, z 
uwzględnieniem dodatkowych istotnych 
informacji uzyskanych po wprowadzeniu 
produktu do obrotu.

Komisja w ścisłej współpracy ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami 
przyjmuje odpowiednie wytyczne w celu 
umożliwienia przedsiębiorstwom, 
zwłaszcza małym i średnim, wypełniania 
wymogów określonych w załączniku I. 
Wytyczne przyjmuje się zgodnie z 
procedurą regulacyjną, o której mowa 
w art. 27 ust. 2.

Or. en

Uzasadnienie

Załącznik I łączy informacje dotyczące bezpieczeństwa produktów kosmetycznych i umożliwia 
opracowanie sprawozdania dotyczącego bezpieczeństwa produktu kosmetycznego. Ważne 
jest, by wszystkie osoby odpowiedzialne dobrze rozumiały pełen zakres zobowiązań 
i wymogów wynikających z załącznika I, a najlepszym sposobem, by tego dokonać, jest 
zapewnienie dostępu do odpowiednich wytycznych opisowych.



PE409.426v01-00 14/26 PR\731112PL.doc

PL

Poprawka 14

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 8 - ustęp 2 - litera d

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(d) jeżeli jest to uzasadnione ze względu 
na rodzaj produktu kosmetycznego lub 
efekt jego działania, dowód efektów, jakie 
ma powodować produkt kosmetyczny;

(d) dowód efektów, jakie ma powodować 
produkt kosmetyczny;

Or. en

Poprawka 15

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 10 - ustęp 1 - litera c

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(c) państwo członkowskie, w którym 
produkt kosmetyczny jest wprowadzany do 
obrotu;

(c) pierwsze państwo członkowskie, w 
którym produkt kosmetyczny jest 
wprowadzany do obrotu;

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta ma na celu wyjaśnienie, że obowiązek powiadomienia powinien być wypełniany 
jedynie w pierwszym państwie członkowskim, w którym produkt wprowadza się do obrotu.

Poprawka 16

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 10 - ustęp 1 - litera e

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(e) obecność, w formie zmikronizowanych 
cząsteczek, substancji innych niż 
wymienione w załącznikach III-VI do 
niniejszego rozporządzenia.

(e) obecność substancji w formie 
nanomateriałów;
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Or. en

Poprawka 17

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 11 - ustęp 1 - litera h a (nowa)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

(ha) substancje produkowane w formie 
nanomateriałów innych niż wymienione 
w załącznikach IV, V i VIa oraz 
substancje wyprodukowane w formie 
nanomateriałów, które nie są 
wykorzystywane zgodnie z warunkami 
określonymi w tych załącznikach.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka ta wynika z poprawek wprowadzających procedurę oceny bezpieczeństwa 
nanomateriałów.

Poprawka 18

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 - ustęp 2 - akapit 2 - część wprowadzająca i odniesienie 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Substancje te, po ich sklasyfikowaniu jako 
substancji rakotwórczych, mutagennych 
lub działających szkodliwie na 
rozrodczość, należących do kategorii 1, 2 
lub 3 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, 
mogą jednak być stosowane w produktach 
kosmetycznych, jeżeli spełnione zostaną 
wszystkie poniższe warunki:

Substancje te, po ich sklasyfikowaniu jako 
substancji rakotwórczych, mutagennych 
lub działających szkodliwie na 
rozrodczość, należących do kategorii 1, 2 
lub 3 zgodnie z dyrektywą 67/548/EWG, 
mogą jednak być wyjątkowo stosowane w 
produktach kosmetycznych, jeżeli 
spełnione zostaną wszystkie poniższe 
warunki:

zostały ocenione i uznane za bezpieczne w 
stosowaniu w produktach kosmetycznych 
przez SCCP, w szczególności mając na 
uwadze narażenie;

- zostały ocenione i uznane za bezpieczne 
w stosowaniu w produktach 
kosmetycznych przez SCCP, w 
szczególności mając na uwadze całkowite 
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narażenie pochodzące z innych istotnych 
źródeł, a także ze szczególnym 
uwzględnieniem szczególnie narażonych 
grup osób;

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do substancji CMR ocenę bezpieczeństwa należy rozważyć w kontekście 
całkowitego narażenia osób na kontakt z substancjami pochodzącymi ze wszystkich źródeł.

Poprawka 19

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 12 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Do [dwóch lat od dnia opublikowania 
tego rozporządzenia w Dzienniku 
Urzędowym] Komisja zapewnia, by 
procedury, którym podlega 
opracowywanie i stosowanie szacunków 
całkowitego narażenia w odniesieniu do 
substancji CMR, były poddawane 
przeglądowi oraz by opracowano 
odpowiednie wytyczne w celu 
umożliwienia jednolitego podejścia do 
opracowywania i stosowania takich 
szacunków ogólnego narażenia przy 
ocenie bezpieczeństwa stosowania 
substancji zawierających je. Przegląd ten 
przeprowadza się w ramach konsultacji z 
SCCP, ECHA, EFSA i i innymi istotnymi 
zainteresowanymi stronami, odpowiednio 
czerpiąc z najlepszych właściwych 
praktyk.

Or. en

Uzasadnienie
W odniesieniu do niektórych substancji, a w szczególności do substancji CMR, ocenę 
bezpieczeńtwa należy rozważyć w kontekście całkowitego narażenia osób na kontakt z 
substancjami pochodzącymi ze wszystkich źródeł.
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 Należy opracować wytyczne dotyczące wprowadzenia szacunków w zakresie całkowitego 
narażenia i ich wykorzystania w ocenach bezpieczeństwa poszczególnych produktów.

Poprawka 20

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 16 - ustęp 1 - akapit drugi

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Produkty kosmetyczne uznaje się za 
zgodne z akapitem pierwszym, jeśli są one 
zgodne z odpowiednimi normami 
zharmonizowanymi, do których 
odniesienia opublikowano w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej.

skreślony

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by w reklamach i na etykietach wykorzystywane były jedynie oświadczenia o 
rzeczywistych cechach produktu. Wniosek wprowadza system jednolitych norm dotyczących 
oświadczeń o produktach, które mają zostać opracowane przez europejski organ 
ds. harmonizacji (np. Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN). Sprawozdawczyni popiera 
jednolite podejście, nie zgadza się jednak z proponowanym rozwiązaniem. Komisja powinna 
raczej dokonać przeglądu wszystkich oświadczeń o produktach i sposobu udowadniania ich 
wiarygodności przez osobę odpowiedzialną, a także zaproponować w odpowiednim 
przypadku stosowne środki służące rozwiązaniu wszelkich napotkanych problemów.

Poprawka 21

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 16 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Pięć lat po wejściu w życie tego 
rozporządzenia Komisja przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
sprawozdanie w sprawie wszystkich 
oświadczeń o produktach stosowanych dla 
produktów kosmetycznych oraz sposobów 
ich uzasadniania zgodnie z art. 8 ust. 2 
pkt (d). Jeżeli Komisja uzna, że 
oświadczenia te zostały wykorzystane 
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niezgodnie z postanowieniami tego 
artykułu lub że dowody uzasadniające je 
na mocy art. 8 ust. 2 pkt (d) nie są 
wystarczające, podejmie ona odpowiednie 
działania w celu zapewnienia zgodności i 
w odpowiednim przypadku przedstawi 
wniosek w sprawie jednolitych wymogów 
dotyczących oświadczeń o produktach.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by w reklamach i na etykietach wykorzystywane były jedynie oświadczenia o 
rzeczywistych cechach produktu. Wniosek wprowadza system jednolitych norm odnośnie do 
oświadczeń o produktach, które mają zostać opracowane przez europejski organ ds. 
harmonizacji (np. Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN). Sprawozdawczyni popiera 
jednolite podejście, nie zgadza się jednak z proponowanym rozwiązaniem. Komisja powinna 
raczej dokonać przeglądu wszystkich oświadczeń o produktach i sposobu udowadniania ich 
wiarygodności przez osobę odpowiedzialną, a także zaproponować w odpowiednim 
przypadku stosowne środki służące rozwiązaniu wszelkich napotkanych problemów.

Poprawka 22

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 17 - ustęp 1

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Bez uszczerbku dla ochrony, 
w szczególności, tajemnicy handlowej oraz 
praw własności intelektualnej, osoba 
odpowiedzialna zapewnia, że jakościowy i 
ilościowy skład produktu kosmetycznego, 
a w przypadku kompozycji zapachowych i 
zapachów, nazwa i numer kodu 
kompozycji oraz tożsamość dostawcy, jak 
również istniejące dane na temat działania 
niepożądanego i ciężkiego niepożądanego 
działania produktu 
kosmetycznego są dostępne publicznie za 
pośrednictwem wszystkich właściwych 
środków informacji.

Bez uszczerbku dla ochrony, 
w szczególności, tajemnicy handlowej oraz 
praw własności intelektualnej, osoba 
odpowiedzialna zapewnia, że jakościowy i 
ilościowy skład produktu kosmetycznego, 
a w przypadku kompozycji zapachowych i 
zapachów, nazwa i numer kodu 
kompozycji oraz tożsamość dostawcy, jak 
również istniejące dane na temat działania 
niepożądanego i ciężkiego niepożądanego 
działania produktu 
kosmetycznego są łatwo dostępne 
publicznie za pośrednictwem wszystkich 
właściwych środków informacji.

Or. en
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Poprawka 23

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 18 

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Państwa członkowskie badają zgodność z 
niniejszym rozporządzeniem prowadząc 
kontrole wewnątrzrynkowe, obejmujące 
produkty kosmetyczne udostępniane na 
rynku.

Państwa członkowskie badają zgodność z 
niniejszym rozporządzeniem prowadząc 
kontrole wewnątrzrynkowe, obejmujące 
produkty kosmetyczne udostępniane na 
rynku.

Państwa członkowskie dokonują kontroli 
na odpowiednią skalę, oceniając dostępną 
dokumentację i w odpowiednich 
przypadkach poprzez testy fizyczne 
i laboratoryjne oparte na właściwych 
próbkach.
Państwa członkowskie przekazują Komisji 
coroczne sprawozdania w sprawie kontroli 
przeprowadzanych w celu nadzorowania 
zgodności z niniejszym rozporządzeniem 
oraz w sprawie głównych ustaleń 
dotyczących przypadków niezgodności.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić bezpieczeństwo konsumentów, a także wypełnianie przez producentów 
wymogów dotyczących sprawozdania w sprawie bezpieczeństwa ustanowionych w art. 7 oraz 
załączniku I, należy wprowadzić precyzyjne narzędzia kontroli. Sprawozdawczyni zwraca się 
w związku z tym do państw członkowskich o przeprowadzanie odpowiednich kontroli, 
a w przypadku niezgodności o przedstawienie Komisji sprawozdania na ten temat.

Poprawka 24

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 21 - ustęp 1 - część wprowadzająca

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Właściwe organy nakazują osobie 
odpowiedzialnej podjęcie wszelkich 

1. Właściwe organy nakazują osobie 
odpowiedzialnej podjęcie wszelkich 
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odpowiednich środków, w tym 
proporcjonalnych do rodzaju ryzyka
środków naprawczych zapewniających 
osiągnięcie zgodności produktu z 
przepisami, wycofanie produktu z rynku 
lub jego wycofanie od konsumentów w 
określonym uzasadnionym terminie, jeżeli 
niezgodność z przepisami dotyczy 
następujących kwestii:

odpowiednich środków, w tym środków 
naprawczych zapewniających osiągnięcie 
zgodności produktu z przepisami, 
wycofanie produktu z rynku lub jego 
niezwłoczne wycofanie od konsumentów, 
jeżeli niezgodność z przepisami dotyczy 
następujących kwestii:

Or. en

Poprawka 25

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 26 - ustęp 1 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

1. Jeżeli stosowanie pewnych substancji w 
produktach kosmetycznych stanowi 
potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego, 
któremu należy zaradzić na poziomie 
Wspólnoty, Komisja może, po 
skonsultowaniu się z SCCP, odpowiednio 
zmienić załączniki II-VI.

1. Jeżeli stosowanie pewnych substancji w 
produktach kosmetycznych stanowi 
potencjalne ryzyko dla zdrowia ludzkiego
lub środowiska naturalnego, któremu 
należy zaradzić na poziomie Wspólnoty, 
Komisja może, po skonsultowaniu się z 
SCCP oraz w razie konieczności z
Komitetem Naukowym ds. Zagrożeń dla 
Zdrowia i Środowiska (SCHER), 
odpowiednio zmienić załączniki II-VIa.

Or. en

Uzasadnienie

W szeregu przypadków wykazano, że substancje stosowane w produktach kosmetycznych 
i higienicznych stanowią zagrożenie dla środowiska. Jeśli zagrożenia te nie są odpowiednio 
uwzględnione w innych tekstach prawnych, należy przewidzieć możliwość dodania tych 
substancji do załącznika II niniejszego rozporządzenia. Ogół użytkowników oczekuje, by 
produkty kosmetyczne i higieniczne były bezpieczne także dla środowiska, a zatem 
rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych powinno przewidywać wykorzystanie 
tego instrumentu w wyjątkowych przypadkach. SCHER to komitet naukowy, którego misją jest 
ocena zagrożeń dla środowiska.
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Poprawka 26

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 26 - ustęp 2 - akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2. Komisja może, po skonsultowaniu się z 
SCCP, zmienić załączniki III-VI i VIII w 
celu dostosowania ich do postępu 
technicznego i naukowego.

2. Komisja może, po skonsultowaniu się z 
SCCP, który wydaje opinię w terminie do 
sześciu miesięcy po złożeniu wniosku 
przez Komisję, zmienić załączniki III-VIa i 
VIII w celu dostosowania ich do postępu 
technicznego i naukowego.

Or. en

Uzasadnienie

Aby zapewnić wysoki poziom ochrony konsumentów i pewność prawną dla producentów 
należy wyraźnie ograniczyć czasowo działania SCCP polegające na ocenie ryzyka 
związanego ze stosowaniem substancji, w tym nanomateriałów, w produktach kosmetycznych.

Poprawka 27

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 31

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Artykuł 31 skreślony
Formalny sprzeciw wobec norm 

zharmonizowanych
1. Jeżeli państwo członkowskie lub 
Komisja uważa, że norma 
zharmonizowana nie odpowiada w pełni 
wymogom określonym w odpowiednich 
przepisach niniejszego rozporządzenia, 
dane państwo członkowskie lub Komisja 
przedstawia sprawę komitetowi 
ustanowionemu art. 5 dyrektywy 
98/34/WE, podając swoje argumenty. 
Komitet niezwłocznie przedstawia swoją 
opinię.
2. W świetle opinii komitetu Komisja 
podejmuje decyzję, czy opublikować 
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odniesienia do danej normy 
zharmonizowanej w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, nie 
opublikować ich, opublikować je z 
zastrzeżeniami, utrzymać, utrzymać z 
zastrzeżeniami lub wycofać.
3. Komisja informuje o decyzji państwa 
członkowskie i odpowiedni europejski 
organ normalizacyjny. W razie potrzeby 
wnosi ona o zmianę danej normy 
zharmonizowanej.

Or. en

Uzasadnienie

Należy zapewnić, by w reklamach i na etykietach wykorzystywane były jedynie oświadczenia o 
rzeczywistych cechach produktu. Wniosek wprowadza system jednolitych norm dotyczących 
oświadczeń o produktach, które mają zostać opracowane przez europejski organ 
ds. harmonizacji (np. Europejski Komitet Normalizacyjny - CEN). Sprawozdawczyni popiera 
jednolite podejście, nie zgadza się jednak z proponowanym rozwiązaniem. Komisja powinna 
raczej dokonać przeglądu wszystkich oświadczeń o produktach i sposobu udowadniania ich 
wiarygodności przez osobę odpowiedzialną, a także zaproponować w odpowiednim 
przypadku stosowne środki służące rozwiązaniu wszelkich napotkanych problemów.

Poprawka 28

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Artykuł 34 - ustęp 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

2a. Art. 26 ust. 2 nie ma zastosowania do 
produktów kosmetycznych zawierających 
nanomateriały dotychczas niewymienione 
w załącznikach III-VIa, jeżeli 
wprowadzono je na rynek przed datą, o 
której mowa w ust. 1 tego artykułu. 
Produkty te mogą pozostać na rynku przez 
dwa lata od daty, o której mowa w ust. 2. 
Po upływie tego terminu mają 
zastosowanie art. 11 pkt h i art. 26 ust. 2.

Or. en
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Uzasadnienie

Konieczne jest przewidzenie okresu przejściowego dla produktów zawierających dotychczas 
nieobjęte załącznikami nanomateriały, które wprowadzono do obrotu przed wejściem w życie 
tego rozporządzenia.

Poprawka 29

Wniosek dotyczący rozporządzenia – akt zmieniający
Załącznik VI a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję Poprawka

Annex VIa
Wykaz dozwolonych nanomateriałów 
innych niż wymienione w załączniku III, 
IV, V lub VI

Or. en

Uzasadnienie

Nanomateriały, których wykorzystanie w produktach kosmetycznych uznano za bezpieczne, 
powinny zostać umieszczone w wykazie w nowym załączniku VIa. 
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UZASADNIENIE

W ramach strategii służącej uproszczeniu otoczenia regulacyjnego Komisja zdecydowała 
o przekształceniu dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw 
dotyczących produktów kosmetycznych. Dyrektywa, do której zaproponowano 55 poprawek 
od momentu jej przyjęcia w 1976 r., stała się nieefektywna i przedawniona; przestała także 
gwarantować konieczną pewność prawną w szybko rozwijającym się sektorze. Za sprawą 
przekształcenia Komisja dąży do usunięcia niepewności i niespójności prawnych poprzez 
wprowadzenie zestawu definicji i środków wykonawczych. Aby uniknąć rozbieżności 
w transpozycji do prawa krajowego, Komisja zmieniła formę prawną aktu z dyrektywy na 
rozporządzenie.

Kolejnym głównym celem jest zwiększenie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych. 
Obecna dyrektywa kosmetyczna nie zawiera jasnych wymogów dotyczących oceny 
bezpieczeństwa, Komisja wprowadza teraz zatem „minimalne normy” w tym zakresie.

Sprawozdawczyni gorąco popiera ten cel i chce ponadto wzmocnienia kwestii 
bezpieczeństwa, by zapewnić ochronę i zdrowie wszystkich konsumentów. Sprawozdanie 
skupia się ogółem na czterech zagadnieniach:

Ocena bezpieczeństwa produktów kosmetycznych 

Zgodnie z art. 7 przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba 
odpowiedzialna musi sporządzić ocenę bezpieczeństwa zawierającą wszystkie istotne 
informacje. Załącznik I rozporządzenia opisuje istotne informacje, które muszą zostać 
uwzględnione w ocenie bezpieczeństwa. Ważne jest, by wszystkie osoby odpowiedzialne 
dobrze rozumiały pełen zakres zobowiązań i wymogów wynikających z tego załącznika. 
Sprawozdawczyni zwraca się zatem do Komisji o przyjęcie przy ścisłej współpracy ze 
wszystkimi zainteresowanymi stronami wytycznych, które pomogą osobom odpowiedzialnym 
w przeprowadzaniu ocen bezpieczeństwa i przygotowywaniu sprawozdań na temat 
bezpieczeństwa ich produktów.

Aby zapewnić wszystkim konsumentom bezpieczeństwo, a także wypełnianie przez 
producentów wymogów dotyczących sprawozdania na temat bezpieczeństwa określonych 
w art. 7 oraz w załączniku I, należy wprowadzić jasne narzędzia kontroli. Sprawozdawczyni 
zwraca się zatem do państw członkowskich o przeprowadzenie odpowiednich kontroli 
i w przypadku niezgodności wymogów o przedłożenie Komisji sprawozdania w tej sprawie.

Stosowanie nanomateriałów w produktach kosmetycznych

Już dzisiaj nanomateriały wchodzą w skład wielu produktów znajdujących się na rynku. 
W 2006 r. Komisja oszacowała, że około 5% produktów kosmetycznych zawiera 
nanocząsteczki.

Istnieje szeroka gama definicji nanomateriałów, które odnoszą się głównie do wielkości 
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substancji. Aby zapewnić pewność prawną, należy określić znaczenie nanomateriału. 
Sprawozdawczyni wprowadza zatem do rozporządzenia definicję opartą na definicji 
opracowanej w grudniu 2007 r. przez Komitet Naukowy ds. Produktów Konsumenckich 
(SCCP).

Ze względu na swe małe rozmiary nanomateriały posiadają specyficzne właściwości.
Właściwości te mogą być bardzo pozytywne, ale jednocześnie mogą wiązać się też z nowymi 
zagrożeniami. W celu zapewnienia bezpieczeństwa konsumentów produkty te powinny więc 
przed wprowadzeniem do obrotu być badane przez SCCP pod kątem oceny bezpieczeństwa
zorientowanej na właściwości naotechnologiczne. Sprawozdawczyni proponuje 
wprowadzenie okresu przejściowego dla istniejących produktów zawierających 
nanomateriały.

Stosowane nanomateriały obejmują barwniki, środki konserwujące i substancje 
promieniochronne. Są one już uwzględnione w załącznikach IV, Vi VI rozporządzenia, muszą 
także zostać zawarte w pozytywnym wykazie Komisji po konsultacjach ze SCCP. 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów kosmetycznych konieczna jest ocena SCCP 
dla wszystkich produktów zawierających nanomateriały, a nieobjętych załącznikami IV, V 
i VI. Sprawozdawczyni składa zatem poprawki wprowadzające uzgodnioną procedurę dla 
wszystkich nanomateriałów.

Jako że badania nad nanomateriałami wciąż trwają, wnioskuje się do Komisji o dokonywanie 
regularnych przeglądów tego rozporządzenia pod kątem nanomateriałów.

Stosowanie substancji CMR w produktach kosmetycznych

Siódma poprawka do dyrektywy kosmetycznej wprowadza całkowity zakaz stosowania 
substancji CMR kategorii 1 i 2 w produktach kosmetycznych. Mogą jednak istnieć przypadki, 
w których wykorzystanie niektórych z tych substancji jest konieczne do produkcji kosmetyku. 
W tych przypadkach można odstąpić od całkowitego zakazu, jeżeli SCCP uzna, że substancja 
może być bezpiecznie stosowana w produktach kosmetycznych. 

Wniosek Komisji zawiera już ścisłe wymogi, z których wszystkie muszą zostać spełnione, 
jeśli substancja CMR kategorii 1 lub 2 ma zostać wykorzystana w produkcie kosmetycznym. 
Sprawozdawczyni rozwija to podejście wprowadzając dalsze wymogi. Ponadto wprowadza 
ona do rozporządzenia pojęcie całkowitego narażenia.

W rezultacie przy dokonywaniu oceny bezpieczeństwa substancji CMR do wykorzystania 
w produktach kosmetycznych SCCP musi uwzględnić ogólne narażenie dotyczące CMR ze
wszystkich dróg i źródeł (sektor żywnościowy, kosmetyczny, inne produkty konsumenckie). 

Ze względu na brak w chwili obecnej ogólnej metodologii w zakresie pomiarów całkowitego 
narażenia dla substancji CMR oraz ze względu na fakt, że kwestia ta powinna być zawarta nie 
tylko w rozporządzeniu kosmetycznym, sprawozdawczyni zwraca się do Komisji 
o oszacowanie całkowitego narażenia i wprowadzenia w wyniku tego pomiaru odpowiednich 
zmian do rozporządzenia.
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Stosowanie oświadczeń o produktach dotyczących produktów kosmetycznych

Często konkretne właściwości produktu skłaniają konsumenta do nabycia go. Oświadczenia 
o produkcie stanowią delikatną kwestię, ponieważ zazwyczaj konsumenci nie mają 
możliwości ocenienia, czy dane oświadczenie jest prawidłowe, mogą jedynie ufać obietnicom 
producentów. Z myślą o ochronie konsumentów należy zatem zapewnić, by w reklamach i na 
etykietach uwzględniano jedynie właściwości rzeczywiście charakteryzujące dany produkt.

W art. 16 wniosku Komisji podkreśla się, że produkty kosmetyczne nie mogą być opatrzone 
oświadczeniami wprowadzającymi w błąd lub niezgodnymi prawdą oraz że prawdziwość tych 
oświadczeń należy udowodnić w dokumentacji produktu. Oprócz tego wniosek Komisji 
wprowadza system jednolitych norm dotyczących oświadczeń o produktach. Normy te 
powinny zostać opracowane przez europejski organ ds. harmonizacji, np. Europejski Komitet 
Normalizacyjny - CEN.

Sprawozdawczyni popiera koncepcję jednolitego podejścia do oświadczeń o produktach 
służącą zapewnieniu bezpieczeństwa produktów i wiarygodnych informacji dla 
konsumentów; nie zgadza się ona jednak, by odpowiedzialność za tę kwestię spoczywała na 
europejskim organie ds. harmonizacji, o którym mowa we wniosku Komisji.

Prywatne organy, takie jak CEN, zdominowane przez zainteresowane sektory przemysłu nie 
mogą być odpowiedzialne za tak wrażliwą kwestię, jaką są oświadczenia o produktach, która 
koniecznie wymaga niezależnej oceny.

Sprawozdawczyni zwraca się więc do Komisji o dokonanie przeglądu wszystkich obecnie 
stosowanych oświadczeń produktach, a także sposobu ich udowadniania przez osobę 
odpowiedzialną. Ponadto jeżeli Komisja ujawni rozbieżność pomiędzy dowodami 
uzasadniającymi treść oświadczenia o produkcie dla danego produktu kosmetycznego 
a przepisami dotyczącymi informacji dla konsumentów oraz bezpieczeństwa określonymi 
w tym rozporządzeniu, powinna ona powziąć odpowiednie działania w celu zapewnienia 
zgodności i w odpowiednich przypadkach zaproponować jednolite wymogi w zakresie 
oświadczeń o produktach.
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