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PR_COD_1Recastingam

Legenda dos símbolos utilizados

* Processo de consulta
Maioria dos votos expressos

**I Processo de cooperação (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

**II Processo de cooperação (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

*** Parecer favorável
Maioria dos membros que compõem o Parlamento, excepto nos 
casos visados nos artigos 105.º, 107.º, 161.º e 300.º do Tratado CE 
e no artigo 7.º do Tratado UE

***I Processo de co-decisão (primeira leitura)
Maioria dos votos expressos

***II Processo de co-decisão (segunda leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar a posição comum
Maioria dos membros que compõem o Parlamento para rejeitar ou 
alterar a posição comum

***III Processo de co-decisão (terceira leitura)
Maioria dos votos expressos para aprovar o projecto comum

(O processo indicado tem por fundamento a base jurídica proposta pela 
Comissão)

Alterações a textos legais

Nas alterações do Parlamento, as diferenças são assinaladas simultaneamente 
a negrito e em itálico. Nos actos modificativos, as partes transcritas de uma 
disposição existente que o Parlamento pretende alterar, sem que a Comissão 
o tenha feito, são assinaladas a negrito. As eventuais supressões respeitantes 
a esses excertos são evidenciadas do seguinte modo: [...]. A utilização de 
itálico sem negrito constitui uma indicação destinada aos serviços técnicos e 
tem por objectivo assinalar elementos do texto legal que se propõe sejam 
corrigidos, tendo em vista a elaboração do texto final (por exemplo, 
elementos manifestamente errados ou lacunas numa dada versão linguística). 
Estas sugestões de correcção ficam subordinadas ao aval dos serviços 
técnicos visados.
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PROJECTO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA DO PARLAMENTO EUROPEU

sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo aos 
produtos cosméticos (reformulação)
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Processo de co-decisão – reformulação)

O Parlamento Europeu,

– Tendo em conta a proposta da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho 
(COM(2008)0049),

 Tendo em conta o n.º 2 do artigo 251.º e o artigo 95.º do Tratado CE, nos termos dos quais 
a proposta lhe foi apresentada pela Comissão (C6-0053/2008),

– Tendo em conta o Acordo Interinstitucional, de 28 de Novembro de 2001, para um 
recurso mais estruturado à técnica de reformulação dos actos jurídicos1,

– Tendo em conta a carta que a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou à Comissão do 
Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança Alimentar em ..., nos termos do n.º 3 do 
artigo 80.º-A do seu Regimento,

– Tendo em conta a carta que a Comissão dos Assuntos Jurídicos endereçou ao Presidente 
do Parlamento Europeu em ..., nos termos do n.º 4 do artigo 80.º-A do seu Regimento,

– Tendo em conta a carta de ..., na qual o Presidente da Comissão indicou que esta 
Instituição não retirará a sua proposta,  

– Tendo em conta os artigos 80.º-A e 51.º do seu Regimento,

– Tendo em conta o relatório da Comissão do Ambiente, da Saúde Pública e da Segurança 
Alimentar e o parecer da Comissão dos Assuntos Jurídicos (A6-0000/2008),

A. Considerando que o Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do 
Conselho e da Comissão concluiu, no seu parecer, que a proposta em apreço não contém 
alterações de fundo para além das nela identificadas como tal e que, no que respeita à 
codificação das disposições inalteradas dos actos precedentes, juntamente com as 
alterações introduzidas, a proposta se cinge à codificação pura e simples dos actos 
existentes, sem alterações substantivas,

1. Aprova a proposta da Comissão, na redacção resultante da adaptação às recomendações 
do Grupo Consultivo dos Serviços Jurídicos do Parlamento Europeu, do Conselho e da 
Comissão (e com a incorporação das adaptações técnicas aprovadas pela Comissão dos 
Assuntos Jurídicos), com as alterações que se seguem;

2. Requer à Comissão que submeta de novo esta proposta à sua apreciação, se pretender 
                                               
1 JO C 77 de 28/03/2002, p. 1.
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alterá-la substancialmente ou substituí-la por um outro texto;

3. Encarrega o seu Presidente de transmitir a posição do Parlamento ao Conselho e à 
Comissão.

Alteração 1

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 25-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-A) A futura evolução da tecnologia 
pode levar a uma maior utilização de 
nanomateriais nos produtos cosméticos. A 
fim de garantir um nível elevado de 
protecção dos consumidores, a livre 
circulação de mercadorias e a segurança 
jurídica dos fabricantes, é necessário 
elaborar uma definição uniforme dos 
nanomateriais a nível internacional. A 
Comunidade deveria procurar chegar a 
um acordo sobre essa definição nos 
pertinentes foros internacionais. Caso tal 
acordo seja obtido, deveria ser 
convenientemente adaptada a definição 
de nanomateriais incluída no presente 
regulamento.

Or. en

Alteração 2

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 25-B (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-B) Antes de proceder à
comercialização de produtos cosméticos
que contenham nanomateriais  ainda não 
incluídos nos anexos III a VI-A, os
nanomateriais em causa  deveriam ser 
examinados pelo CCPC com base numa 
avaliação específica da segurança do 
nanomaterial e ser inscritos no anexo 
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VI-A, nos termos do n.° 2 do artigo 26.º. 
Para a efectiva inclusão do nanomaterial 
no anexo VI-A, o responsável deverá 
apresentar à Comissão o correspondente
pedido acompanhado de uma avaliação 
dos riscos. Na avaliação dos riscos serão 
tidos em conta a natureza específica do 
nanomaterial utilizado e a utilização 
prevista para o produto cosmético. Os 
produtos cosméticos que contenham
nanomateriais não deveriam ser 
comercializados até o CCPC concluir que 
a utilização do nanomaterial no produto 
em questão é segura.

Or. en

Alteração 3

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 25-C (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-C) Actualmente, a informação sobre 
os riscos associados aos nanomateriais é
inadequada. A fim de melhor avaliar a 
sua segurança, o CCPC deveria 
desenvolver métodos de ensaio que 
tenham em conta as suas características 
específicas.

Or. en

Justificação

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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Alteração 4

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 25-D (novo)

Texto da Comissão Alteração

(25-D) A Comissão deveria proceder
regularmente a uma revisão das 
disposições relativas aos nanomateriais, à 
luz dos progressos científicos realizados.

Or. en

Alteração 5

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 26-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(26-A) Na avaliação da segurança das 
substâncias, em especial das substâncias 
classificadas como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a 
reprodução, pertencentes às categorias 1 
ou 2, deveria ser tida em conta a 
exposição global a estas substâncias a 
partir de toda e qualquer fonte. 
Simultaneamente, é essencial que as 
pessoas responsáveis pela realização das 
avaliações de riscos tenham uma 
abordagem harmonizada sobre a 
elaboração e a utilização das estimativas
da exposição global a estas substâncias. 
Por conseguinte, a Comissão, em estreita 
cooperação com o CCPC, a Agência 
Europeia dos Produtos Químicos 
(ECHA), a Autoridade Europeia para a 
Segurança dos Alimentos (EFSA) e 
outras partes interessadas, deveria 
proceder urgentemente a uma revisão e à 
elaboração de linhas directrizes em 
matéria de produção e utilização das 
estimativas da exposição global a estas 
substâncias.
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Or. en

Justificação

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.

Alteração 6

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 39-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(39-A) Na avaliação da segurança de um 
produto cosmético, deveria ser possível ter 
em conta os resultados das avaliações de
riscos efectuadas em outros domínios. A 
utilização desses dados deveria ser 
devidamente documentada e justificada.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 7

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 40

Texto da Comissão Alteração

(40) O consumidor deve ser protegido 
contra alegações enganosas em relação à 
eficácia e a outras características dos 
produtos cosméticos. A fim de abordar 
alegações específicas em relação às 
características dos produtos cosméticos, 
deve dar-se a possibilidade de recorrer a 
normas harmonizadas.

(40) O consumidor deve ser protegido 
contra alegações enganosas em relação à 
eficácia e a outras características dos 
produtos cosméticos. A fim de avaliar a 
validade de alegações específicas em 
relação às características dos produtos 
cosméticos, a Comissão deveria 
apresentar um relatório sobre as 
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alegações relativas à utilização do produto 
e as provas que as fundamentam e, se
necessário, propor medidas adequadas 
para resolver qualquer problema 
encontrado.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 8

Proposta de regulamento – acto modificativo
Considerando 44-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

(44-A) Os Estados-Membros devem dotar 
as autoridades de fiscalização do mercado 
dos poderes, recursos e conhecimentos 
necessários ao bom desempenho das suas 
funções.

Or. en

Alteração 9

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1 – alínea f)

Texto da Comissão Alteração

f) «Norma harmonizada», uma norma 
adoptada por um dos organismos 
europeus de normalização constantes do 
anexo I da Directiva 98/34/CE do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 

Suprimido
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de Junho de 1998, relativa a um 
procedimento de informação no domínio 
das normas e regulamentações técnicas e 
das regras relativas aos serviços da 
sociedade da informação, em 
conformidade com o seu artigo 6.º;

Or. en

Justificação

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.

Alteração 10

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1 – alínea j-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

j-A) )"Nanomaterial", um material sólido 
e expressamente fabricado com uma ou 
mais dimensões externas ou uma 
estrutura interna com uma escala de 100 
nm ou menos.

Or. en

Justificação

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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Alteração 11

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 1 – alínea l-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

l-A) )"Grupos de população vulneráveis", 
as crianças com menos de três anos, as 
pessoas idosas e as pessoas que 
apresentam defesas imunitárias 
comprometidas.

Or. en

Alteração 12

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 2 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. A Comissão pode ajustar e adaptar a 
alínea j-A) do n.° 1 aos progressos 
técnicos e científicos. Essa medida, que 
tem por objectivo alterar elementos não 
essenciais do presente regulamento, 
complementando-o, deve ser adoptada em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação com controlo referido no 
n.º 3 do artigo 27.º.

Or. en

Justificação

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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Alteração 13

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 7 – n.º 1

Texto da Comissão Alteração

1. Antes de proceder à colocação de um 
produto cosmético no mercado, a pessoa 
responsável deve assegurar-se de que o 
produto em causa foi submetido a uma 
avaliação da segurança com base nas 
informações relevantes e que foi 
estabelecido, nos termos do anexo I, um 
relatório de segurança do produto 
cosmético.

1. Antes de proceder à colocação de um 
produto cosmético no mercado, a pessoa 
responsável deve assegurar-se de que o 
produto em causa foi submetido a uma 
avaliação da segurança com base nas 
informações relevantes e que foi 
estabelecido, nos termos do anexo I, um 
relatório de segurança do produto 
cosmético.

Será prestada uma atenção muito 
particular ao tamanho das partículas e, 
mais especificamente, aos nanomateriais 
tal como definidos no artigo 2.º.

A pessoa responsável deve assegurar que o 
relatório de segurança do produto 
cosmético se mantém actualizado, tendo 
em conta as informações relevantes 
adicionais geradas após a colocação do 
produto no mercado.

A pessoa responsável deve assegurar que o 
relatório de segurança do produto 
cosmético se mantém actualizado, tendo 
em conta as informações relevantes 
adicionais geradas após a colocação do 
produto no mercado.

A Comissão, em estreita cooperação com 
todas as partes interessadas, adopta as 
linhas directrizes adequadas que 
permitam às empresas, em especial às 
pequenas e médias empresas, cumprir os 
requisitos estabelecidos no anexo I. Estas 
linhas directrizes serão adoptadas em 
conformidade com o procedimento de 
regulamentação previsto no n.° 2 do 
artigo 27.º.

Or. en

Justificação

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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Alteração 14

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 8 – n.º 2 – alínea d)

Texto da Comissão Alteração

d) Sempre que a natureza ou o efeito do 
produto cosmético o justifique, provas dos 
efeitos alegados  para o produto 
cosmético;

d) Provas dos efeitos alegados  para o 
produto cosmético;

Or. en

Alteração 15

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 1 – alínea c)

Texto da Comissão Alteração

c) O Estado-Membro onde o produto 
cosmético é colocado no mercado;

c) O primeiro Estado-Membro onde o 
produto cosmético é colocado no mercado;

Or. en

Justificação

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

Alteração 16

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 10 – n.º 1 – alínea e)

Texto da Comissão Alteração

e) A presença de substâncias sob a forma 
de partículas micronizadas que não as 
substâncias enumeradas nos anexos III a 
VI;

e) A presença de substâncias sob a forma 
de nanomateriais;

Or. en
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Alteração 17

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 11 – n.º 1 – alínea h-A) (nova)

Texto da Comissão Alteração

h-A) As substâncias produzidas sob a 
forma de nanomateriais distintos dos 
referidos nos anexos IV, V, VI e VI-A, e 
as substâncias produzidas sob a forma de 
nanomateriais cuja utilização não é 
conforme com os requisitos estabelecidos 
nos referidos anexos.

Or. en

Justificação

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

Alteração 18

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12 – n.º 2 – parágrafo 2 – parte introdutória e travessão 1

Texto da Comissão Alteração

Todavia, as referidas substâncias podem 
ser usadas em produtos cosméticos se, após 
a sua classificação como cancerígenas, 
mutagénicas ou tóxicas para a reprodução, 
das categorias 1 ou 2 do anexo I da 
Directiva 67/548/CEE, estiverem 
satisfeitas concomitantemente as seguintes 
condições:

Todavia, as referidas substâncias podem 
excepcionalmente ser usadas em produtos 
cosméticos se, após a sua classificação 
como cancerígenas, mutagénicas ou tóxicas 
para a reprodução, das categorias 1 ou 2 do 
anexo I da Directiva 67/548/CEE, 
estiverem satisfeitas concomitantemente as 
seguintes condições:

– foram avaliadas pelo CCPC e 
consideradas seguras para utilização em 
produtos cosméticos, tendo em 
consideração, em especial, a exposição,

– foram avaliadas pelo CCPC e 
consideradas seguras para utilização em 
produtos cosméticos, tendo em 
consideração, em especial, a exposição
global a outras fontes importantes e 
prestando especial atenção aos grupos de 
população vulneráveis,
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Or. en

Justificação

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

Alteração 19

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 12 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Antes de [ dois anos a contar da data 
de publicação do presente regulamento no  
Jornal Oficial da União Europeia ], a 
Comissão velará por que os 
procedimentos para a produção e a 
utilização das estimativas de exposição 
global que incidem nas substâncias CMR 
sejam revistos e por que sejam elaboradas
linhas directrizes adequadas que 
permitam uma abordagem harmonizada 
do desenvolvimento e da utilização das
estimativas de exposição global no âmbito 
da avaliação da segurança de utilização 
das substâncias que as contêm. Esta
revisão será efectuada após consulta do 
CCPC, da ECHA, da EFSA e das outras 
partes interessadas, com base, se
necessário, nas melhores práticas neste 
campo.

Or. en

Justificação

For certain substances, 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.
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Alteração 20

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 16 – n.º 1 – parágrafo 2

Texto da Comissão Alteração

Presume-se a observância do disposto no 
primeiro parágrafo sempre que o produto 
cosmético for conforme às normas 
harmonizadas pertinentes, cujas 
referências estão publicadas no Jornal 
Oficial da União Europeia.

Suprimido

Or. en

Justificação

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.

Alteração 21

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 16 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. Cinco anos após a entrada em vigor 
do presente regulamento, a Comissão 
apresentará ao Parlamento Europeu e ao 
Conselho um relatório sobre as alegações 
relativas a todos os produtos utilizados 
nos produtos cosméticos e sobre as provas 
fornecidas, nos termos da alínea d) do 
n.º 2 do artigo 8.º. Caso considere que 
estas alegações foram utilizadas em 
violação das disposições do presente 
artigo ou que as provas fornecidas nos 
termos da alínea d) do n.º 2 do artigo 8.º
são insuficientes, a Comissão tomará as
medidas adequadas para garantir o seu 
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cumprimento e, se necessário, 
apresentará uma proposta de requisitos
harmonizados para as alegações relativas 
aos produtos.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 22

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 17 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

Sem prejuízo da protecção, em particular, 
do segredo comercial e dos direitos de 
propriedade intelectual, a pessoa 
responsável assegurará  que a composição 
qualitativa e quantitativa do produto 
cosmético assim como, no caso dos 
compostos odoríficos e aromáticos, a 
designação e o número de código da 
substância e a identificação do fornecedor, 
bem como dados existentes sobre efeitos 
indesejáveis e efeitos indesejáveis graves 
resultantes da utilização do produto 
cosmético são publicamente
disponibilizados através de meios 
adequados.

Sem prejuízo da protecção, em particular, 
do segredo comercial e dos direitos de 
propriedade intelectual, a pessoa 
responsável assegurará que a composição 
qualitativa e quantitativa do produto 
cosmético assim como, no caso dos 
compostos odoríficos e aromáticos, a 
designação e o número de código da 
substância e a identificação do fornecedor, 
bem como dados existentes sobre efeitos 
indesejáveis e efeitos indesejáveis graves 
resultantes da utilização do produto 
cosmético são facilmente disponibilizados 
ao público através de meios adequados.

Or. en
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Alteração 23

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 18

Texto da Comissão Alteração

Os Estados-Membros devem fiscalizar a 
observância do disposto no presente 
regulamento através da realização de 
controlos no mercado dos produtos 
cosméticos aí disponibilizados.

Os Estados-Membros devem fiscalizar a 
observância do disposto no presente 
regulamento através da realização de 
controlos no mercado dos produtos 
cosméticos aí disponibilizados.

Os Estados-Membros efectuarão
controlos à escala adequada avaliando a 
documentação disponível e, se necessário,
recorrendo a testes físicos e de laboratório 
das amostras adequadas. 
Os Estados-Membros apresentarão 
anualmente à Comissão um relatório 
sobre os controlos efectuados para 
verificar a aplicação do presente 
regulamento e sobre os principais dados 
apurados em matéria de incumprimento. 

Or. en

Justificação

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.

Alteração 24

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 21 – n.º 1 – parte introdutória

Texto da Comissão Alteração

1. As autoridades competentes devem 
exigir que a pessoa responsável tome todas 
as medidas adequadas, nomeadamente 
acções correctivas que tornem o produto 
conforme, retirada do produto do mercado 
ou recolha dentro de um prazo razoável, 

1. As autoridades competentes devem 
exigir que a pessoa responsável tome todas 
as medidas adequadas, nomeadamente 
acções correctivas que tornem o produto 
conforme, retirada do produto do mercado 
ou recolha imediata, sempre que se 
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em função da natureza do risco, sempre 
que se verificar um incumprimento em 
relação a alguma das seguintes exigências:

verificar um incumprimento em relação a 
alguma das seguintes exigências:

Or. en

Alteração 25

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 26 – n.º 1 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

1. Sempre que se verificar um risco 
potencial para a saúde humana, decorrente 
da utilização de determinadas substâncias 
nos produtos cosméticos, que deva ser 
tratado a nível comunitário, a Comissão 
pode, após consulta do CCPC, alterar em 
conformidade os anexos II a VI.

1. Sempre que se verificar um risco 
potencial para a saúde humana ou o 
ambiente, decorrente da utilização de 
determinadas substâncias nos produtos 
cosméticos, que deva ser tratado a nível 
comunitário, a Comissão pode, após 
consulta do CCPC e, se necessário, do 
Comité Científico dos Riscos para a 
Saúde e o Ambiente (SCHER), alterar em 
conformidade os anexos II a VI-A.

Or. en

Justificação

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 
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.

Alteração 26

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 26 – n.º 2 – parágrafo 1

Texto da Comissão Alteração

2. A Comissão pode, após consulta do 
CCPC, alterar os anexos III a VI e VIII 

2. A Comissão pode, após consulta do 
CCPC, que emitirá o seu parecer no prazo 
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para efeitos da sua adaptação ao progresso 
técnico e científico.

de seis meses a contar da data do pedido 
da Comissão, alterar os anexos III a VI e 
VIII para efeitos da sua adaptação ao 
progresso técnico e científico.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 27

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 31

Texto da Comissão Alteração

Objecção formal contra normas 
harmonizadas

Suprimido

1. Sempre que um Estado-Membro ou a 
Comissão considerarem que uma norma 
harmonizada não obedece inteiramente 
aos requisitos estabelecidos nas 
disposições relevantes do presente 
regulamento, a Comissão ou o 
Estado-Membro em causa devem 
submeter a questão à apreciação do 
Comité criado pelo artigo 5.º da Directiva 
98/34/CE, apresentando as respectivas 
razões. O Comité emitirá um parecer sem 
demora.
2. Face ao parecer do Comité, a Comissão 
toma uma decisão de publicação, de não 
publicação, de publicação com restrições, 
de manutenção, de manutenção com 
restrições ou de supressão das referências 
à norma harmonizada em questão no 
Jornal Oficial da União Europeia.
3. A Comissão deve informar os Estados-
Membros e o organismo europeu de 
normalização envolvido. Caso necessário, 
deve solicitar a revisão das normas 
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harmonizadas em causa.

Or. en

Justificação

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.

Alteração 28

Proposta de regulamento – acto modificativo
Artigo 34 – n.º 2-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

2-A. O n.° 2 do artigo 26.º não é aplicável 
aos produtos cosméticos que contenham 
nanomateriais ainda não incluídos nos 
anexos II a VI-A e que tenham sido 
colocados no mercado antes da data 
indicada no n.° 1 do presente artigo. Estes 
produtos podem continuar a ser 
comercializados durante um período de 
dois anos a contar da data indicada no 
n.° 2. Após esta data, são aplicáveis a 
alínea h) do artigo 11.º e o n.º 2 do artigo 
26.º.

Or. en

Justificação

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.
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Alteração 29

Proposta de regulamento – acto modificativo
Anexo VI-A (novo)

Texto da Comissão Alteração

Anexo VI-A
Lista dos nanomateriais autorizados 
distintos dos enumerados nos anexos III, 
IV, V ou VI.

Or. en

Justificação

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

No quadro da sua estratégia de simplificação da legislação, a Comissão decidiu reformular a
Directiva 76/768/CEE do Conselho, de 27 de Julho de 1976, relativa à aproximação das 
legislações dos Estados-Membros em matéria de produtos cosméticos. A directiva, que foi
objecto de 55 alterações desde a sua adopção em 1976, tornou-se demasiado complexa e
desactualizada, não oferecendo já a segurança jurídica necessária neste campo em contínua 
evolução. Com esta reformulação, a Comissão pretende resolver o problema da insegurança
jurídica e corrigir as incoerências através do estabelecimento de uma série de definições e
medidas de execução. No sentido de evitar as divergências na transposição nacional, a
Comissão modificou a forma jurídica do acto, que passa de directiva a regulamento.

Outro objectivo importante consiste em reforçar a segurança dos produtos cosméticos. Como 
a directiva relativa aos produtos cosméticos actualmente em vigor não prevê cabalmente os 
requisitos para a avaliação da segurança, a Comissão estabelece na presente proposta os
”requisitos mínimos” nesta matéria.

A relatora apoia firmemente este objectivo e deseja reforçar a vertente de segurança no 
sentido de velar pela protecção e a saúde dos consumidores. Em síntese, o relatório está 
centrado em quatro aspectos:

Avaliação da segurança dos produtos cosméticos

Nos termos do artigo 7º, antes da introdução de um produto cosmético no mercado, o
responsável velará por que este tenha sido submetido a uma avaliação de segurança. O anexo 
I do regulamento contém a informação pertinente que deve ser incluída na avaliação de
segurança. É importante que todas as pessoas responsáveis entendam claramente os requisitos 
e obrigações decorrentes deste anexo.

Para garantir a segurança dos consumidores e o cumprimento por parte dos produtores dos 
requisitos do relatório sobre a segurança previstos no artigo 7º e no anexo I, é conveniente
prever instrumentos de controlo claramente definidos. A relatora solicita, por conseguinte, aos 
Estados-Membros que efectuem controlos adequados e que, sempre que detectem
incumprimentos, os comuniquem à Comissão.

Utilização de nanomateriais nos produtos cosméticos

Actualmente, os nanomateriais já estão presentes em muitos produtos no mercado. A
Comissão calcula que cerca de 5 % dos produtos cosméticos contêm nanomateriais.

Existe um amplo leque de definições sobre o que deve ser considerado um nanomaterial, a
maioria delas baseada no tamanho da substância. Para evitar a insegurança jurídica, é
importante clarificar o que se entende por nanomaterial. Por conseguinte, a relatora introduz 
no regulamento uma definição baseada na definição elaborada em Dezembro de 2007 pelo 
Comité Científico dos Produtos de Consumo (CCPC).

Devido às suas reduzidas dimensões, os nanomateriais possuem características especiais.
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Essas características podem ser muito positivas, mas também podem comportar novos riscos.
Por conseguinte, no sentido de velar pela segurança dos consumidores, esses produtos 
deveriam ser avaliados pelo CCPC nos termos de uma avaliação de segurança nanoespecífica 
antes da sua introdução no mercado. A relatora propõe que seja previsto um período
transitório para os produtos existentes que contenham nanomateriais.

Nos anexos IV, V e VI do presente Regulamento figuram já os nanomateriais utilizados como 
colorantes, conservantes e filtros ultravioleta que a Comissão, após consulta do CCPC, incluiu
numa lista positiva.

A fim de velar pela segurança dos produtos cosméticos, o CCPC deveria avaliar todos os
produtos que contenham nanomateriais não incluídos nos anexos IV, V e VI. A relatora, por 
conseguinte, apresenta alterações para estabelecer um procedimento coerente para todos os
nanomateriais.

Dado que prossegue a investigação sobre os nanomateriais, solicita-se à Comissão que reveja
regularmente o presente regulamento relativamente aos nanomateriais.

Utilização de substâncias CMR nos produtos cosméticos

Na sétima alteração da Directiva relativa aos cosméticos foi prevista a proibição total das 
CMR pertencentes às categorias 1 e 2 nos produtos cosméticos. Não obstante, em certos casos
poderá ser necessário recorrer a algumas dessas substâncias para fabricar produtos 
cosméticos. Para esses casos poderiam ser previstas isenções a essa proibição total, sempre
que o CCPC determine que a utilização da substância nos produtos cosméticos é segura.

A proposta da Comissão já contém requisitos rigorosos que devem ser cumpridos para que 
seja autorizada a utilização de uma substância CMR 1 ou 2 num produto cosmético. A 
relatora reforça esta abordagem introduzindo requisitos adicionais. Além disso, introduz o
conceito de exposição global no presente regulamento.

Por conseguinte, o CCPC deve ter presente a exposição global às substâncias CMR com 
origem em toda e qualquer via ou fonte (sector alimentar, cosmética, outros produtos de 
consumo) ao avaliar a segurança da substância CMR que vai ser utilizada num produto 
cosmético.

Todavia, como não existe actualmente uma metodologia geral para medir a exposição global
às CMR e como esta questão não se circunscreve apenas ao regulamento sobre produtos 
cosméticos, a relatora solicita à Comissão que desenvolva métodos de cálculo para medir a
exposição global e que altere posteriormente o regulamento sobre cosméticos no sentido de 
nele figurarem os novos métodos.

Utilização das alegações nos produtos cosméticos

São frequentemente as características específicas de um produto cosmético que levam o
consumidor a comprar esse produto. Estas alegações são muito pouco claras, não podendo
frequentemente os consumidores comprovar a sua veracidade, limitando-se, por conseguinte,
a confiar nas alegações relativas ao produto. Assim, para proteger o consumidor, é 
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conveniente velar por que apenas sejam autorizadas na publicidade e no rótulo do produto as
indicações sobre as verdadeiras propriedades do mesmo.

A proposta da Comissão destaca no seu artigo 16º que os produtos cosméticos não poderão 
conter alegações que sejam enganosas ou, inclusivamente, falsas e que as suas características
deverão ser comprovadas no texto informativo sobre o produto. Além disso, na proposta da
Comissão está previsto um sistema de requisitos harmonizados para as alegações. Essas
normas deverão ser elaboradas por um organismo europeu de normalização como o CEN.

Embora apoie a ideia de uma abordagem harmonizada para as alegações dos produtos no 
sentido de velar pela segurança dos produtos e pela correcta informação dos consumidores, a 
relatora não corrobora a ideia de conferir a responsabilidade de controlo a um organismo 
europeu de normalização, como pretende a Comissão.

Não convém conferir a organismos privados como o CEN, que são controlados pelas 
empresas do sector interessado, os poderes de regulação de uma questão tão delicada como as
propriedades dos produtos, sendo, pelo contrário, indispensável uma avaliação independente.

Por conseguinte, a relatora solicita à Comissão que reveja todas as alegações actualmente 
utilizadas nos produtos cosméticos, bem como os meios de prova utilizados pela pessoa
responsável. Além disso, caso detecte uma discrepância entre a prova das alegações do
produto utilizadas nos produtos cosméticos e as disposições relativas à informação e à
segurança previstas no presente regulamento, a Comissão deverá adoptar as medidas
adequadas para velar pelo seu cumprimento e, se necessário, propor requisitos harmonizados
para as alegações dos produtos.

.
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