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Legenda simbolurilor utilizate

* Procedura de consultare
majoritatea voturilor exprimate

**I Procedura de cooperare (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

**II Procedura de cooperare (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

*** Aviz conform
majoritatea membrilor care compun Parlamentul, cu excepția 
cazurilor prevăzute la articolele 105, 107, 161 și 300 din Tratatul 
CE și la articolul 7 din Tratatul UE

***I Procedura de codecizie (prima lectură)
majoritatea voturilor exprimate

***II Procedura de codecizie (a doua lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba poziția comună
majoritatea membrilor care compun Parlamentul pentru a 
respinge sau a modifica poziția comună

***III Procedura de codecizie (a treia lectură)
majoritatea voturilor exprimate pentru a aproba proiectul comun

(Procedura indicată se bazează pe temeiul juridic propus de Comisie.)

Amendamente la un text legislativ

În amendamentele Parlamentului, textul modificat este evidențiat prin 
caractere cursive aldine. În cazul actelor de modificare, fragmentele preluate 
ca atare dintr-o dispoziție existentă pe care Parlamentul dorește să o 
modifice, dar pe care Comisia nu a modificat-o, sunt evidențiate cu caractere 
aldine. Eventualele eliminări ale unor astfel de fragmente sunt semnalate 
prin simbolul următor: [...]. Evidențierea cu caractere cursive simple este o 
indicație pentru serviciile tehnice, referitoare la elemente ale textului 
legislativ propuse pentru a fi corectate în vederea elaborării textului final (de 
exemplu elemente evident greșite sau omise într-o anumită versiune 
lingvistică). Propunerile de corectură sunt supuse acordului serviciilor 
tehnice în cauză.
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PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului 
privind produsele cosmetice (reformare)
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Procedura de codecizie: reformare)

Parlamentul European,

– având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului 
(COM(2008)0049),

– având în vedere articolul 251 alineatul (2) și articolul 95 din Tratatul CE, în temeiul cărora 
propunerea a fost prezentată de către Comisie (C6-0053/2008),

– având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai 
structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative1,

– având în vedere scrisoarea din … a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Comisiei 
pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în conformitate cu articolul 80a 
alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere scrisoarea din … a Comisiei pentru afaceri juridice adresată Președintelui, 
în conformitate cu articolul 80a alineatul (4) din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere scrisoarea din … în care Președintele Comisiei declară că aceasta nu își 
retrage propunerea,

– având în vedere articolele 80 și 51 din Regulamentul său de procedură,

– având în vedere raportul Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară și 
avizul Comisiei pentru afaceri juridice (A6-0000/2008),

A. întrucât grupul consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului 
și Comisiei consideră că propunerea în cauză nu conține nici o modificare de fond în afara 
celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește 
codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, 
propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond 
ale acestora,

1. aprobă propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de 
recomandările grupului consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și 
Comisiei(și incluzând adaptările tehnice aprobate de Comisia pentru afaceri juridice) și 
astfel cum este modificată în cele ce urmează;

2. solicită Comisiei să îl sesizeze din nou, în cazul în care intenționează să modifice în mod 

                                               
1 JO C 77, 28.3.2002, p.1.
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substanțial această propunere sau să o înlocuiască cu un alt text;

3. încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei poziția 
Parlamentului.

Amendamentul 1

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 25a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25a) Utilizarea de nanomateriale în 
produsele cosmetice se poate intensifica 
cu dezvoltarea viitoare a tehnologiei. 
Pentru a asigura un nivel ridicat al 
protecției consumatorilor, libera circulație 
a bunurilor și siguranța juridică pentru 
producători, este necesar să se dezvolte o 
definiție uniformă a nanomaterialelor la 
nivel internațional. Comunitatea ar trebui 
să facă eforturi pentru a ajunge la un 
acord asupra definiției în forurile 
internaționale corespunzătoare. În cazul 
încheierii unui astfel de acord, definiția 
nanomaterialelor din prezentul 
regulament ar trebui adaptată în mod 
corespunzător.

Or. en

Amendamentul 2

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 25b (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25b) Înainte de introducerea pe piață a 
oricărui produs cosmetic conținând  
nanomateriale care nu sunt încă incluse 
în anexele III - VIa, nanomaterialul 
conținut ar trebui evaluat de către CSPC 
pe baza unei evaluări corespunzătoare 
specifice pentru siguranța 
nanomaterialelor și inclus în anexa VIa  
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în conformitate cu articolul 26 alineatul 
(2). Pentru a include nanomaterialul în 
lista substanțelor permise din anexa VIa, 
persoana responsabilă ar trebui să 
înainteze Comisiei o cerere însoțită de o 
evaluare a riscurilor. Evaluarea riscurilor 
ar trebui să țină cont de natura specifică a 
nanomaterialului utilizat și de scopul
utilizării produsului cosmetic în cauză. 
Produsul cosmetic care conține 
nanomateriale nu ar trebui introdus pe 
piață decât după ce CSPC emite un aviz 
conform căruia utilizarea 
nanomaterialului în produsul respectiv 
este sigură.

Or. en

Amendamentul 3

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 25c (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25c) În prezent, nu există informații 
adecvate privind riscurile asociate 
nanomaterialelor. Pentru o mai bună 
evaluare a siguranței acestora, CSPC ar 
trebui să dezvolte metode de testare care 
să țină seama de caracteristicile specifice 
ale nanomaterialelor.

Or. en

Justificare

Nanomaterialele au caracteristici specifice datorită dimensiunii lor reduse. Ar trebui 
dezvoltate metode speciale de testare, astfel încât potențialele riscuri legate de specificitățile 
acestora să poată fi identificate și evaluate.
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Amendamentul 4

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 25d (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(25d) Comisia ar trebui să revizuiască în 
mod regulat dispozițiile privind 
nanomaterialele în lumina progresului 
științific.

Or. en

Amendamentul 5

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 26a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(26a) O evaluare a siguranței 
substanțelor, în special a celor clasificate 
drept cancerigene, mutagene sau toxice 
pentru reproducere, de categoriile 1 sau 2, 
ar trebui să ia în considerare expunerea 
globală la astfel de substanțe provenind 
din toate sursele. În același timp, pentru 
cei implicați în realizarea evaluărilor 
siguranței, este esențial să existe o 
abordare armonizată față de elaborarea și 
utilizarea unor astfel de evaluări a 
expunerii globale. În consecință, Comisia, 
în strânsă cooperare cu CSPC, cu Agenția 
Europeană pentru Produse Chimice 
(ECHA), cu Autoritatea Europeană 
pentru Siguranța Alimentară (EFSA) și 
cu alte părți interesate relevante, ar 
trebui, în regim de urgență, să examineze 
și să elaboreze orientări privind realizarea 
și utilizarea evaluărilor expunerii globale 
pentru aceste substanțe.

Or. en



PR\731112RO.doc 9/26 PE409.426v01-00

RO

Justificare

Pentru substanțele CMR în special, evaluarea siguranței trebuie să fie luată în considerare în 
contextul expunerii globale a persoanelor la substanță din toate sursele. Trebuie să se 
dezvolte orientări pentru stabilirea evaluărilor expunerii globale și a utilizării lor în evaluări 
privind siguranța unui produs individual.

Amendamentul 6

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 39a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(39a) În evaluarea siguranței unui produs 
cosmetic, ar trebui să existe posibilitatea 
de a lua în considerare rezultatele 
evaluărilor riscurilor efectuate în alte 
domenii relevante. Utilizarea unor astfel 
de date trebuie documentată și justificată 
în mod corespunzător.

Or. en

Justificare

Utilizarea datelor existente din evaluarea riscurilor în alte domenii ar trebui să fie posibilă, 
dar doar în cazul în care aceasta este relevantă pentru evaluarea siguranței produsului în 
cauză.

Amendamentul 7

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 40

Textul propus de Comisie Amendamentul

(40) Consumatorul ar trebui să fie protejat 
de declarațiile înșelătoare privind 
eficacitatea și alte caracteristici ale 
produselor cosmetice. Pentru a răspunde 
anumitor declarații specifice privind 
caracteristicile produselor cosmetice, ar 
trebui să se prevadă posibilitatea de a 
recurge la standarde armonizate.

(40) Consumatorul ar trebui să fie protejat 
de declarațiile înșelătoare privind 
eficacitatea și alte caracteristici ale 
produselor cosmetice. Pentru a evalua 
validitatea anumitor declarații specifice 
privind caracteristicile produselor 
cosmetice, Comisia ar trebui să prezinte 
un raport privind utilizarea declarațiilor 
referitoare la produs și dovezile aduse în 
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susținerea acestora și, dacă este cazul, să 
propună măsuri adecvate pentru 
rezolvarea oricăror probleme identificate.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure că doar declarațiile privind acele caracteristici pe care un produs 
le are cu adevărat pot fi utilizate în publicitate și etichetare. Propunerea introduce un sistem 
de standarde armonizate privind declarațiile referitoare la produs ce trebuie elaborate de un 
organism european de armonizare (de exemplu, CEN). Deși raportoarea sprijină o abordare 
armonizată, aceasta nu este de acord cu soluția propusă. În schimb, Comisia ar trebui să 
revizuiască toate declarațiile referitoare la produs și modul în care acestea sunt dovedite de 
persoana responsabilă și să propună, dacă este cazul, măsuri adecvate pentru rezolvarea 
oricăror probleme identificate.  

Amendamentul 8

Propunere de regulament – act de modificare
Considerentul 44a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(44a) Statele membre ar trebui să ofere 
autorităților de supraveghere a pieței 
competențele, resursele și cunoștințele 
necesare pentru buna îndeplinire a 
sarcinilor lor.

Or. en

Amendamentul 9

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – litera f

Textul propus de Comisie Amendamentul

(f) „standard armonizat” înseamnă un 
standard adoptat de către unul dintre 
organismele europene de standardizare 
menționate în anexa I la Directiva 
98/34/CE a Parlamentului European și a 
Consiliului de stabilire a unei proceduri 

eliminat
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pentru furnizarea de informații în 
domeniul standardelor și reglementărilor 
tehnice și al normelor privind serviciile 
societății informaționale, în conformitate 
cu articolul 6 din directiva respectivă;

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure că doar declarațiile privind acele caracteristici pe care un produs 
le are cu adevărat pot fi utilizate în publicitate și etichetare. Propunerea introduce un sistem 
de standarde armonizate privind declarațiile referitoare la produs ce trebuie elaborate de un 
organism european de armonizare (de exemplu, CEN). Deși raportoarea sprijină o abordare 
armonizată, aceasta nu este de acord cu soluția propusă. În schimb, Comisia ar trebui să 
revizuiască toate declarațiile referitoare la produs și modul în care acestea sunt dovedite de 
persoana responsabilă și să propună, dacă este cazul, măsuri adecvate pentru rezolvarea 
oricăror probleme identificate.

Amendamentul 10

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – litera ja (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ja)„nanomaterial” înseamnă un material 
solid, produs în mod intenționat cu una 
sau mai multe dimensiuni externe, sau cu 
o structură internă, la o scară egală cu 
sau mai mică de 100 nm;

Or. en

Justificare

Această definiție este bazată pe definiția CSPC (Comitetul științific pentru produse destinate 
consumatorilor) din avizul acestuia privind siguranța nanomaterialelor în produsele 
cosmetice, publicat în decembrie 2007.

Datorită dimensiunii lor reduse, nanomaterialele pot avea caracteristici noi comparativ cu 
același material fără caracteristici nanometrice. 
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Amendamentul 11

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 1 – litera la (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(la) „grupuri de populație vulnerabilă” 
înseamnă copii sub trei ani, persoane în 
vârstă și persoane care prezintă un 
răspuns imunitar compromis;

Or. en

Amendamentul 12

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 2 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Comisia poate să modifice și să 
adapteze alineatul (1) litera (ja) în funcție 
de progresul tehnic și științific. Măsura în 
cauză, destinată să modifice elemente 
neesențiale ale prezentului regulament, 
este adoptată în conformitate cu 
procedura de reglementare cu control 
menționată la articolul 27 alineatul (3).

Or. en

Justificare

În prezent nu există o definiție pentru nanomateriale acceptată la nivel internațional. De 
aceea, ar putea fi necesar ca definiția să fie adaptată ulterior pe baza ultimelor cunoștințe 
științifice în domeniu.
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Amendamentul 13

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Înainte de a introduce un produs 
cosmetic pe piață, persoana responsabilă se 
asigură că produsul cosmetic a făcut 
obiectul unei evaluări a siguranței pe baza 
informațiilor relevante și că este stabilit un 
raport privind siguranța produsului 
cosmetic, în conformitate cu anexa I.

(1) Înainte de a introduce un produs 
cosmetic pe piață, persoana responsabilă se 
asigură că produsul cosmetic a făcut 
obiectul unei evaluări a siguranței pe baza 
informațiilor relevante și că este stabilit un 
raport privind siguranța produsului 
cosmetic, în conformitate cu anexa I.

Se acordă o atenție deosebită dimensiunii 
particulelor și în mod special 
„nanomaterialelor” definite la articolul 2.

Persoana responsabilă se asigură că 
raportul privind siguranța produsului 
cosmetic este actualizat, ținând cont de 
informațiile relevante suplimentare apărute 
ulterior introducerii pe piață a produsului.

Persoana responsabilă se asigură că 
raportul privind siguranța produsului 
cosmetic este actualizat, ținând cont de 
informațiile relevante suplimentare apărute 
ulterior introducerii pe piață a produsului.

Comisia, în strânsă cooperare cu toate 
părțile interesate, adoptă orientări 
corespunzătoare pentru a da posibilitatea 
întreprinderilor, în special 
întreprinderilor mici și mijlocii, să se 
conformeze cerințelor stabilite în anexa I. 
Orientările sunt adoptate în conformitate 
cu procedura de reglementare menționată 
la articolul 27 alineatul (2).

Or. en

Justificare

Anexa I conține informații despre siguranța produsului cosmetic și precedă raportul despre 
siguranța produsului cosmetic. Este important ca toate persoanele responsabile să înțeleagă 
pe deplin obligațiile și cerințele care decurg din anexă, iar acest lucru va fi cel mai bine 
realizat prin punerea la dispoziție a unor orientări descriptive corespunzătoare.
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Amendamentul 14

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 8 – alineatul 2 – litera d

Textul propus de Comisie Amendamentul

(d) în cazul în care aceasta este justificată 
de natura sau efectul produsului 
cosmetic,  dovada efectului declarat pentru 
produsul cosmetic;

(d) dovada efectului declarat pentru 
produsul cosmetic;

Or. en

Amendamentul 15

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul 1 – litera c

Textul propus de Comisie Amendamentul

(c) statul membru în care produsul 
cosmetic este introdus pe piață;

(c) primul stat membru în care produsul 
cosmetic este introdus pe piață;

Or. en

Justificare

Prin aceasta se urmărește clarificarea faptului că notificarea ar trebui făcută doar în primul 
stat membru în care produsul este introdus pe piață.

Amendamentul 16

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 10 – alineatul (1) – litera (e)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(e) prezența unor substanțe sub formă de 
particule micronizate, altele decât 
substanțele enumerate în anexele III – VI 
la prezentul regulament;

(e) prezența unor substanțe sub formă de 
nanomateriale;
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Or. en

Amendamentul 17

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 11 – alineatul 1 – litera ha (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(ha) substanțele produse sub formă de 
nanomateriale, altele decât cele 
enumerate în anexele IV, V, VI și VIa și 
substanțele produse sub formă de 
nanomateriale care nu sunt utilizate în 
conformitate cu condițiile stabilite în 
aceste anexe;

Or. en

Justificare

Acest amendament decurge din cele care introduc procedura pentru evaluarea siguranței 
nanomaterialelor.

Amendamentul 18

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 2 – paragraful 2 – partea introductivă și liniuța 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Cu toate acestea, astfel de substanțe pot fi 
utilizate în compoziția produselor 
cosmetice în cazul în care, în urma 
clasificării acestora drept cancerigene, 
mutagene sau toxice pentru reproducere de 
categoriile 1 sau 2 în temeiul Directivei 
67/548/CEE, toate condițiile următoare 
sunt îndeplinite:

Cu toate acestea, astfel de substanțe pot fi 
utilizate în mod excepțional în compoziția 
produselor cosmetice în cazul în care, în 
urma clasificării acestora drept 
cancerigene, mutagene sau toxice pentru 
reproducere de categoriile 1 sau 2 în 
temeiul Directivei 67/548/CEE, toate 
condițiile următoare sunt îndeplinite:

- au fost evaluate și declarate sigure de 
către CSPC pentru a fi utilizate în 
compoziția produselor cosmetice, în 
special având în vedere expunerea;

- au fost evaluate și declarate sigure de 
către CSPC pentru a fi utilizate în 
compoziția produselor cosmetice, în 
special având în vedere expunerea globală 
din alte surse importante și acordând 
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atenție specială grupurilor de populație 
vulnerabilă;

Or. en

Justificare

Pentru substanțele CMR, evaluarea siguranței ar trebui să fie luată în considerare în 
contextul expunerii globale a persoanelor la substanță din toate sursele.

Amendamentul 19

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 12 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) În termen de [doi ani după data 
publicării prezentului regulament în 
Jurnalul Oficial], Comisia se asigură că 
procedurile pentru realizarea și utilizarea 
evaluărilor expunerii globale pentru 
substanțe CMR sunt revizuite și că se 
elaborează orientări corespunzătoare cu 
scopul de a realiza o abordare armonizată 
pentru elaborarea și utilizarea unor astfel 
de evaluări a expunerii globale în 
evaluarea utilizării sigure a substanțelor 
care le conțin. Această revizuire este 
realizată în consultare cu CSPC, ECHA, 
EFSA și alte părți interesate relevante, pe 
baza celor mai bune practici în domeniu.

Or. en

Justificare

Pentru anumite substanțe, și pentru substanțele CMR în special, evaluarea siguranței trebuie 
să fie luată în considerare în contextul expunerii globale a persoanelor la substanța provenită 
din toate sursele. Trebuie să se dezvolte orientări pentru stabilirea evaluărilor expunerii 
globale și a utilizării lor în evaluări privind siguranța unui produs individual.
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Amendamentul 20

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 16 – alineatul (1) – paragraful 2

Textul propus de Comisie Amendamentul

Se presupune respectarea dispozițiilor din 
primul paragraf în cazul în care 
produsele cosmetice sunt în conformitate 
cu standardele armonizate relevante, ale 
căror referințe au fost publicate în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

eliminat

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure că doar declarațiile privind acele caracteristici pe care un produs 
le are cu adevărat pot fi utilizate în publicitate și etichetare. Propunerea introduce un sistem 
de standarde armonizate privind declarațiile referitoare la produs ce trebuie elaborate de un 
organism european de armonizare (de exemplu, CEN). Deși raportoarea sprijină o abordare 
armonizată, aceasta nu este de acord cu soluția propusă. În schimb, Comisia ar trebui să 
revizuiască toate declarațiile referitoare la produs și modul în care acestea sunt dovedite de 
persoana responsabilă și să propună, dacă este cazul, măsuri adecvate pentru rezolvarea 
oricăror probleme identificate.

Amendamentul 21

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 16 – alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) După cinci ani de la intrarea în 
vigoare a prezentului regulament, 
Comisia prezintă un raport Parlamentului 
European și Consiliului cu privire la toate 
declarațiile referitoare la produs și la 
dovezile aduse în susținerea acestora în 
conformitate cu articolul 8 alineatul (2) 
litera (d). În cazul în care Comisia 
consideră că anumitedeclarații au fost 
utilizate în mod contrar dispozițiilor 
prezentului articol sau cu dovezi 
insuficiente în raport cu articolul 8 
alineatul (2) litera (d), aceasta ia măsurile 
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adecvate pentru a asigura respectarea 
dispozițiilor și, dacă este cazul, face o 
propunere privind cerințele armonizate 
pentru declarațiile referitoare la produs.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure că doar declarațiile privind acele caracteristici pe care un produs 
le are cu adevărat pot fi utilizate în publicitate și etichetare. Propunerea introduce un sistem 
de standarde armonizate privind declarațiile referitoare la produs ce trebuie elaborate de un 
organism european de armonizare (de exemplu, CEN). Deși raportoarea sprijină o abordare 
armonizată, aceasta nu este de acord cu soluția propusă. În schimb, Comisia ar trebui să 
revizuiască toate declarațiile referitoare la produs și modul în care acestea sunt dovedite de 
persoana responsabilă și să propună, dacă este cazul, măsuri adecvate pentru rezolvarea 
oricăror probleme identificate.

Amendamentul 22

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 17 – alineatul 1

Textul propus de Comisie Amendamentul

Fără a aduce atingere protecției, în special, 
a secretului comercial și a drepturilor de 
proprietate intelectuală, persoana 
responsabilă se  asigură că compoziția 
calitativă și cantitativă a produsului 
cosmetic și, în cazul compozițiilor 
parfumante și a parfumurilor, numele și 
numărul de cod ale compoziției și 
identitatea furnizorului, precum și datele 
existente privind efectele nedorite și 
efectele nedorite grave care rezultă din 
utilizarea produsului cosmetic  pot fi 
accesate de către public prin mijloacele 
pertinente.

Fără a aduce atingere protecției, în special, 
a secretului comercial și a drepturilor de 
proprietate intelectuală, persoana 
responsabilă se  asigură că compoziția 
calitativă și cantitativă a produsului 
cosmetic și, în cazul compozițiilor 
parfumante și a parfumurilor, numele și 
numărul de cod ale compoziției și 
identitatea furnizorului, precum și datele 
existente privind efectele nedorite și 
efectele nedorite grave care rezultă din 
utilizarea produsului cosmetic  pot fi 
accesate ușor de către public prin 
mijloacele pertinente.

Or. en
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Amendamentul 23

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 18

Textul propus de Comisie Amendamentul

Statele membre supraveghează respectarea 
dispozițiilor prezentului regulament prin 
intermediul controalelor efectuate în cadrul 
pieței asupra produselor cosmetice care 
sunt puse la dispoziție pe piață.

Statele membre supraveghează respectarea 
dispozițiilor prezentului regulament prin 
intermediul controalelor efectuate în cadrul 
pieței asupra produselor cosmetice care 
sunt puse la dispoziție pe piață.

Statele membre efectuează controale la 
scară adecvată prin evaluarea 
documentației existente și, acolo unde este 
cazul, prin intermediul testelor fizice și de 
laborator, bazate pe mostre 
corespunzătoare.
Statele membre prezintă anual Comisiei 
un raport referitor la controalele efectuate 
pentru supravegherea respectării 
dispozițiilor prezentului regulament și la 
principalele concluzii privind 
neconformitatea.

Or. en

Justificare

Pentru a se garanta siguranța consumatorilor, precum și respectarea de către producători a 
cerințelor pentru raportul de siguranță menționat la articolul 7, precum și în anexa I, trebuie 
să se introducă instrumente clare de control. Raportoarea solicită, astfel, statelor membre, să 
realizeze controale adecvate și, în caz de neconformitate, să prezinte un raport Comisiei.

Amendamentul 24

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 21 – alineatul 1– partea introductivă

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) Autoritățile competente solicită 
persoanei responsabile să adopte toate 
măsurile adecvate, inclusiv acțiunile 
corective de asigurare a conformității 
produsului, retragerea produsului de pe 

(1) Autoritățile competente solicită 
persoanei responsabile să adopte toate 
măsurile adecvate, inclusiv acțiunile 
corective de asigurare a conformității 
produsului, retragerea produsului de pe 
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piață sau recuperarea acestuia într-un 
termen rezonabil, proporțional cu natura 
riscului, în cazul în care se constată o 
neconformitate cu oricare dintre 
următoarele elemente:

piață sau recuperarea acestuia fără 
întârziere în cazul în care se constată o 
neconformitate cu oricare dintre 
următoarele elemente:

Or. en

Amendamentul 25

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 26 – alineatul (1) – primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(1) În cazul în care există un risc potențial 
pentru sănătatea oamenilor, care rezultă din 
utilizarea anumitor substanțe în produsele 
cosmetice și care necesită o acțiune la nivel 
comunitar, Comisia poate, după 
consultarea CSPC, să modifice în acest 
sens anexele II-VI.

(1) În cazul în care există un risc potențial 
pentru sănătatea oamenilor sau pentru 
mediu, care rezultă din utilizarea anumitor 
substanțe în produsele cosmetice și care 
necesită o acțiune la nivel comunitar, 
Comisia poate, după consultarea CSPC și, 
dacă este necesar, a Comitetului științific 
pentru riscurile asupra sănătății și 
mediului (SCHER), să modifice în acest 
sens anexele II-VIa.

Or. en

Justificare

Au existat cazuri în care substanțele utilizate în produse cosmetice sau de igienă au fost 
identificate ca prezentând riscuri pentru mediu. În cazul în care astfel de riscuri nu sunt 
corespunzător abordate în alte texte legislative, ar trebui să existe posibilitatea includerii 
unor astfel de substanțe în anexa II la prezentul regulament. Publicul se așteaptă ca 
produsele cosmetice și de igienă să fie sigure și pentru mediu, iar reglementările privind 
produsele cosmetice ar trebui, astfel, să conțină acest instrument care poate fi utilizat în 
cazuri excepționale. SCHER este comitetul științific pentru evaluarea problemelor de mediu.
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Amendamentul 26

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 26 alineatul (2) primul paragraf

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2) Comisia poate, după consultarea CSPC, 
să modifice anexele III-VI și VIII în sensul 
adaptării acestora la progresul tehnic și 
științific.

(2) Comisia poate, după consultarea CSPC, 
care emite un aviz în termen de șase luni 
de la cererea Comisiei, să modifice 
anexele III-VIa și VIII în sensul adaptării 
acestora la progresul tehnic și științific.

Or. en

Justificare

Pentru a asigura un nivel ridicat al protecției consumatorilor și o siguranță juridică pentru 
producători, este necesar să se stabilească un termen clar pentru activitatea CSPC atunci 
când acesta evaluează riscurile ce rezultă din utilizarea substanțelor, inclusiv a 
nanomaterialelor, în produsele cosmetice.

Amendamentul 27

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 31

Textul propus de Comisie Amendamentul

Articolul 31 eliminat
Obiecție formală împotriva standardelor 

armonizate
(1) Atunci când un stat membru sau 
Comisia consideră că un standard 
armonizat nu îndeplinește în totalitate 
cerințele prevăzute în dispozițiile 
relevante ale prezentului regulament, 
Comisia sau statul membru în cauză 
sesizează comitetul instituit prin articolul 
5 din Directiva 98/34/CE, prezentându-și 
argumentele. Comitetul își dă avizul fără 
întârziere.
(2) Având în vedere avizul comitetului, 
Comisia decide să publice, să nu publice, 
să publice cu restricții, să mențină, să 
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mențină cu restricții sau să retragă 
trimiterile la standardul armonizat în 
cauză, în Jurnalul Oficial al Uniunii 
Europene.
(3) Comisia informează statele membre și 
organismul european de standardizare în 
cauză. Dacă este necesar, aceasta solicită 
revizuirea standardului armonizat în 
cauză.

Or. en

Justificare

Este necesar să se asigure că doar declarațiile privind acele caracteristici pe care un produs 
le are cu adevărat pot fi utilizate în publicitate și etichetare. Propunerea introduce un sistem 
de standarde armonizate privind declarațiile referitoare la produs ce trebuie elaborate de un 
organism european de armonizare (de exemplu, CEN). Deși raportoarea sprijină o abordare 
armonizată, aceasta nu este de acord cu soluția propusă. În schimb, Comisia ar trebui să 
revizuiască toate declarațiile referitoare la produs și modul în care acestea sunt dovedite de 
persoana responsabilă și să propună, dacă este cazul, măsuri adecvate pentru rezolvarea 
oricăror probleme identificate.

Amendamentul 28

Propunere de regulament – act de modificare
Articolul 34 alineatul 2a (nou)

Textul propus de Comisie Amendamentul

(2a) Articolul 26 alineatul (2) nu se aplică 
produselor cosmetice conținând 
nanomateriale care nu figurează în 
anexele III – VIa dacă au fost introduse 
pe piață înainte de data menționată la 
alineatul (1) al prezentului articol . Aceste 
produse pot rămâne pe piață doi ani după 
data menționată la alineatul (2). După 
această dată, se aplică articolul 11 
alineatul (h) și articolul 26 alineatul (2).

Or. en
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Justificare

Este necesar să se prevadă o perioadă de tranziție pentru produsele conținând nanomateriale 
care nu sunt încă menționate în anexe și care au fost introduse pe piață înainte de intrarea în 
vigoare a prezentului regulament.

Amendamentul 29

Propunere de regulament – act de modificare
Anexa VIa (nouă)

Textul propus de Comisie Amendamentul

Anexa VIa
Lista nanomaterialelor permise, altele 
decât cele menționate în anexele III, IV, 
V sau VI

Or. en

Justificare

Nanomaterialele care au fost evaluate ca fiind sigure pentru utilizarea în produsele cosmetice 
ar trebui enumerate în noua anexă VIa.
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EXPUNERE DE MOTIVE

În cadrul strategiei sale de simplificare a cadrului de reglementare, Comisia a decis să 
reformeze Directiva 76/768/CEE a Consiliului privind apropierea legislațiilor statelor membre 
cu privire la produsele cosmetice. Directiva, care a făcut obiectul unui număr de 55 de 
modificări de la adoptarea sa în anul 1976, a devenit voluminoasă și depășită și nu mai oferă 
siguranța juridică necesară, într-un domeniu care se dezvoltă cu rapiditate. Prin reformare, 
Comisia vizează eliminarea incertitudinilor și a inconsecvențelor juridice, prin introducerea 
unei serii de definiții și de măsuri de aplicare. Pentru a evita divergențele în transpunerea 
acesteia în legislația națională, Comisia a modificat forma juridică a documentului, dintr-o 
directivă într-un regulament.

Un alt obiectiv important este sporirea siguranței produselor cosmetice. Deoarece directiva 
actuală privind produsele cosmetice nu conține cerințe clare referitoare la o evaluare a 
siguranței, Comisia introduce în acest sens „standarde minime”.

Raportoarea sprijină cu tărie acest obiectiv și dorește să consolideze și mai mult aspectul legat 
de siguranță, pentru a asigura protecția și sănătatea tuturor consumatorilor. În general, raportul 
se concentrează pe patru aspecte:

Evaluarea siguranței produselor cosmetice

În conformitate cu articolul 7, persoana responsabilă trebuie să efectueze o evaluare a 
siguranței cu toate informațiile relevante, înainte de introducerea unui produs cosmetic pe 
piață. Anexa I la regulament descrie informațiile relevante care trebuie incluse în evaluarea 
siguranței. Este important ca toate persoanele responsabile să înțeleagă pe deplin toate 
obligațiile și cerințele prevăzute în această anexă. Prin urmare, raportoarea solicită Comisiei 
să adopte, în cooperare cu părțile interesate, orientări care să ajute persoanele responsabile să 
realizeze evaluările siguranței și raportul de siguranță a produselor.

Pentru a se garanta siguranța consumatorilor, precum și respectarea de către producători a 
cerințelor pentru raportul privind siguranța produsului cosmetic menționat la articolul 7, 
precum și în anexa I, trebuie să se introducă instrumente clare de control. Raportoarea solicită, 
astfel, statelor membre, să realizeze controale adecvate și, în caz de neconformitate, să 
prezinte un raport Comisiei.

Utilizarea nanomaterialelor la fabricarea produselor cosmetice

În prezent, nanomaterialele intră în componența multora dintre produsele de pe piață. În 2006, 
Comisia a estimat cantitatea de produse cosmetice care conțin nanoparticule la aproximativ 
5 %.

Există numeroase definiții a ceea ce se numește nanomaterial, iar majoritatea se referă la 
dimensiunea substanței. Pentru a evita nesiguranța juridică este important să ne asigurăm ce 
înseamnă nanomaterialele. Prin urmare, raportoarea introduce o definiție în acest regulament 
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care se bazează pe o definiție elaborată de Comitetul științific pentru produse destinate 
consumatorilor (CSPC) în decembrie 2007.

Datorită dimensiunii mici, nanomaterialele prezintă caracteristici speciale. Aceste 
caracteristici pot fi pozitive, dar, în același timp, pot exista o serie de riscuri noi. De aceea, 
aceste produse ar trebui evaluate de CSPC pe baza unei evaluări a siguranței nano-specifice 
înainte de introducerea lor pe piață, pentru a oferi siguranță consumatorilor. Raportoarea 
sugerează introducerea unei perioade de tranziție pentru produsele existente care conțin 
nanomateriale.

Nanomaterialele care sunt utilizate ca filtre UV, coloranți, conservanți sunt deja cuprinse în 
anexele IV, V și VI la acest regulament și trebuie să fie deja avizate pozitiv de către Comisie, 
după consultarea CSPC. 

Pentru a garanta siguranța produselor cosmetice, ar trebui solicitată o evaluare de către CSPC 
a tuturor produselor care conțin nanomateriale și care nu sunt incluse în anexele IV, V și VI. 
Raportoarea depune astfel amendamente care introduc o procedură adecvată pentru toate 
nanomaterialele.

Deoarece cercetarea privind nanomaterialele mai continuă, Comisiei i se solicită să 
revizuiască periodic acest regulament din perspectiva nanomaterialelor.

Utilizarea substanțelor CMR în produsele cosmetice

Cea de a șaptea modificare a directivei privind produsele cosmetice a interzis complet 
utilizarea substanțelor CMR 1 și 2 la fabricarea produselor cosmetice. Cu toate acestea, s-ar 
putea să mai existe cazuri în care utilizarea unora dintre aceste substanțe este necesară pentru 
fabricarea unui produs cosmetic. Pentru acele cazuri, pot exista excepții de la interzicerea 
completă, cu condiția ca CSPC să considere că substanța este sigură pentru utilizare la 
fabricarea produselor cosmetice. 

Propunerea Comisiei cuprinde deja cerințe stricte care trebuie îndeplinite integral pentru a 
permite utilizarea substanțelor CMR 1 sau 2 la fabricarea unui produs cosmetic. Raportoarea 
consolidează această abordare prin introducerea de noi cerințe. Mai mult decât atât, ea 
introduce în regulament conceptul de expunere globală.

În consecință, expunerea globală la substanțele CMR din toate proveniențele și sursele 
(sectorul alimentar, produse cosmetice, alte produse de consum) trebuie să fie luată în 
considerare de CSPC în momentul evaluării siguranței substanței CMR care urmează să fie 
utilizată la fabricarea produselor cosmetice. 

Cu toate acestea, deoarece în prezent nu există o metodologie generală pentru măsurarea 
expunerii globale la substanțele CMR și deoarece este o problemă care trebuie dezbătută nu 
numai în cadrul regulamentului privind produsele cosmetice, raportoarea solicită Comisiei să 
efectueze estimări pentru măsurarea expunerii globale și prin urmare, să revizuiască 
regulamentul privind produsele cosmetice în consecință.
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Utilizarea declarațiilor referitoare la produsele cosmetice

De cele mai multe ori, declarațiile referitoare la caracteristicile specifice ale unui produs 
cosmetic sunt cele care conving consumatorul să îl cumpere. Astfel de declarații referitoare la 
produs reprezintă o problemă sensibilă, deoarece majoritatea consumatorilor nu pot aprecia 
corectitudinea acestora, ci doar au încredere în ceea ce produsul promite. De aceea, pentru a 
proteja consumatorul, trebuie să se garanteze că doar caracteristicile pe care produsul le are cu 
adevărat pot fi utilizate pentru publicitatea și etichetarea produsului.

Propunerea Comisiei subliniază la articolul 16 faptul că produsele cosmetice nu trebuie să 
conțină declarații referitoare la produs care induc în eroare sau chiar sunt false și că aceste 
declarații trebuie demonstrate în dosarul de informare cu privire la produs. Pe lângă aceasta, 
propunerea Comisiei introduce un sistem de standarde armonizate cu privire la declarațiile 
referitoare la produs. Aceste standarde ar trebui să fie elaborate de o instituție europeană de 
armonizare, cum ar fi Comitetul European pentru Standardizare (CEN).

Deși raportoarea sprijină ideea unei abordări armonizate pentru declarațiile referitoare la 
produs pentru a garanta siguranța produsului și informații corecte pentru consumatori, aceasta 
nu este de acord cu ideea de atribui această responsabilitate unui organism european de 
armonizare, așa cum se menționează în propunerea Comisiei.

Organismele private, cum este și CEN, care sunt dominate de sectoarele industriale implicate, 
nu pot fi însărcinate cu o problemă sensibilă cum este cea a declarațiilor referitoare la produs, 
pentru care o evaluare independentă este absolut necesară.

Prin urmare, raportoarea solicită Comisiei să revizuiască toate declarațiile referitoare la 
produs utilizate în prezent pentru produsele cosmetice, precum și modul în care acestea sunt 
demonstrate de către persoana responsabilă. Mai mult decât atât, în cazul în care Comisia 
identifică o discrepanță între dovada declarațiilor referitoare la produs utilizate la produsele 
cosmetice și dispozițiile privind informațiile pentru consumatori și siguranța prevăzute în 
acest regulament, ar trebui să ia măsurile necesare pentru a asigura conformitatea, și dacă este 
cazul, să propună cerințe armonizate pentru declarațiile referitoare la produs.
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