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PR_COD_1Recastingam

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch 
(prepracované znenie)
(KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0049),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 95 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými Komisia 
predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0053/2008),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na list z ..., ktorý zaslal Výbor pre právne veci Výboru pre životné prostredie, 
verejné zdravie a bezpečnosť potravín v súlade s článkom 80a ods. 3 rokovacieho 
poriadku,

– so zreteľom na list z ..., ktorý predsedovi Parlamentu zaslal Výbor pre právne veci v 
súlade s článkom 80a ods. 4 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na list z ..., v ktorom predseda Komisie oznámil, že Komisia nevezme späť 
svoj návrh,

– so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanovisko Výboru pre právne veci (A6-0000/2008),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako zmeny označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o nezmenené 
ustanovenia predošlých aktov spolu s týmito pozmeňujúcimi a doplňujúcimi návrhmi, 
predmetom návrhu je iba jasná a jednoduchá kodifikácia týchto ustanovení bez ich 
podstatnej zmeny,

1. schvaľuje návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej 
skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (a obsahujúci 
technické úpravy schválené Výborom pre právne veci) a v nižšie uvedenom zmenenom a 
doplnenom znení;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť tento 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 25a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25a) Používanie nanomateriálov 
v kozmetických výrobkoch sa môže 
v závislosti od ďalšieho vývoja 
technológie zvýšiť. Aby sa zabezpečila 
vysoká úroveň ochrany spotrebiteľa, ako 
aj voľný pohyb tovaru, a aby sa výrobcom 
poskytla právna istota, treba pojem 
nanomateriály vymedziť jednotne na 
medzinárodnej úrovni. Spoločenstvo by sa 
malo na príslušných medzinárodných 
fórach usilovať o vytvorenie dohody o 
vymedzení tohto pojmu. V prípade 
dosiahnutia takejto dohody by sa malo 
vymedzenie pojmu nanomateriály v tomto 
nariadení zodpovedajúcim spôsobom 
upraviť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 25b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25b) Pred tým, ako sa na trh umiestni 
kozmetický výrobok obsahujúci 
nanomateriály, ktoré zatiaľ nie sú 
uvedené v prílohách III až VIa, by mal 
obsiahnutý nanomateriál ohodnotiť 
SCCP na základe náležitého posúdenia 
bezpečnosti v súvislosti s jeho 
nanovlastnosťami a mal by sa uviesť 
v prílohe VIa v súlade s článkom 26 
ods. 2. S cieľom zaradiť nanomateriál do 
pozitívneho zoznamu prílohy VIa by mala 
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zodpovedná osoba predložiť Komisii 
žiadosť spolu s posúdením rizika. V tomto 
posúdení rizika by sa mali zohľadňovať 
špecifické vlastnosti použitého 
nanomateriálu a plánované využitie 
príslušného kozmetického výrobku. 
Kozmetický výrobok obsahujúci 
nanomateriály by sa nemal umiestniť na 
trh, pokiaľ nebude jeho použitie v danom 
výrobku podľa stanoviska SCCP 
bezpečné.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 25c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25c) V súčasnosti sú informácie o 
rizikách spojených s nanomateriálmi 
nedostatočné. Aby sa dala lepšie posúdiť 
ich bezpečnosť, SCCP by mal vypracovať 
metódy testovania, ktoré zohľadňujú ich 
špecifické vlastnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Nanomateriály majú vzhľadom na svoje malé rozmery osobitné vlastnosti. Na zistenie a 
posúdenie možných rizík súvisiacich s osobitnými vlastnosťami nanomateriálov by sa mala 
vytvoriť osobitná metóda testovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 25d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(25d) Komisia by mala ustanovenia o 
nanomateriáloch pravidelne preskúmavať 
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so zreteľom na vedecký pokrok.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 26a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(26a) V posúdení bezpečnosti látok, najmä 
látok klasifikovaných ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu, 
v kategórii 1 alebo 2, by sa malo zvážiť 
celkové vystavenie týmto látkam zo 
všetkých zdrojov. Zároveň je nevyhnutné, 
aby osoby podieľajúce sa na posudzovaní 
bezpečnosti mohli vychádzať 
z harmonizovaného prístupu k vytváraniu 
a uplatňovaniu takýchto odhadov 
celkového vystavenia. Komisia by preto 
mala v úzkej spolupráci s SCCP, 
Európskou chemickou agentúrou 
(ECHA), Európskym úradom pre 
bezpečnosť potravín (EFSA) a ďalšími 
príslušnými zúčastnenými stranami 
naliehavo uskutočniť prieskum a 
vypracovať usmernenia o vytváraní a 
uplatňovaní odhadov celkového 
vystavenia týmto látkam.

Or. en

Odôvodnenie

Najmä v prípade látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre 
reprodukciu treba zvážiť vypracovanie posúdenia bezpečnosti v súvislosti so celkovým 
vystavením jednotlivcov látke zo všetkých zdrojov. Na vytvorenie odhadov celkového 
vystavenia a ich uplatnenia v jednotlivých posúdeniach bezpečnosti výrobku sa musia 
vypracovať usmernenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 39a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(39a) Pri posudzovaní bezpečnosti 
kozmetického výrobku by sa malo 
umožniť, aby sa zohľadnili výsledky 
posúdení rizík, ktoré sa uskutočnili v 
ostatných relevantných oblastiach. 
Používanie takýchto údajov by sa malo 
podložiť primeranými dôkazmi a 
zdôvodniť.

Or. en

Odôvodnenie

Použitie existujúcich údajov z posúdení rizík z iných oblastí by sa malo umožniť, ale len v 
prípadoch relevantných pre posúdenie bezpečnosti predmetného výrobku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(40) Spotrebiteľ by mal byť chránený pred 
zavádzajúcimi tvrdeniami, ktoré sa týkajú
účinnosti a iných charakteristických 
vlastností kozmetických výrobkov. 
V snahe reagovať na isté informácie 
týkajúce sa charakteristických vlastností 
kozmetických výrobkov, by sa mala 
zaviesť možnosť využívať harmonizované 
normy.

(40) Spotrebiteľ by mal byť chránený pred 
zavádzajúcimi tvrdeniami, ktoré sa týkajú 
účinnosti a iných charakteristických 
vlastností kozmetických výrobkov. V 
snahe posúdiť správnosť určitých 
informácií týkajúcich sa vlastností 
kozmetických výrobkov by Komisia mala 
predložiť správu o používaní informácií o 
výrobkoch a o dôkaze, ktorým boli 
podložené, a v prípade potreby by mala 
navrhnúť náležité opatrenia na riešenie 
zistených problémov.

Or. en
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Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby sa pri propagácii a označovaní výrobkov používali len informácie o 
tých vlastnostiach, ktorými sa výrobok skutočne vyznačuje. Návrh zavádza systém 
harmonizovaných noriem týkajúcich sa informácií o výrobkoch, ktorý má vytvoriť európsky 
orgán zodpovedný za harmonizáciu (napr. CEN). Aj keď spravodajkyňa podporuje 
harmonizovaný prístup, nesúhlasí s navrhovaným riešením. Komisia by skôr mala preskúmať 
všetky informácie o výrobkoch a spôsob, ktorým ich zodpovedná osoba doložila, a v prípade 
potreby navrhnúť náležité opatrenia na vyriešenie zistených problémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Odôvodnenie 44a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(44a) Členské štáty by mali orgánom 
vykonávajúcim dohľad nad trhom 
poskytnúť potrebné právomoci , zdroje a 
poznatky na riadne plnenie ich úloh.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(f) „harmonizovaná norma“ je norma 
prijatá jedným z európskych 
normalizačných orgánov uvedených v
prílohe I k smernici Európskeho 
parlamentu a Rady č. 98/34/ES, ktorou sa 
ustanovuje postup poskytovania 
informácií v oblasti technických noriem a 
predpisov a pravidiel pre služby 
informačnej spoločnosti v súlade 
s článkom 6 uvedenej smernice;

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby sa pri propagácii a označovaní výrobkov používali len informácie o 
tých vlastnostiach, ktorými sa výrobok skutočne vyznačuje. Návrh zavádza systém 
harmonizovaných noriem týkajúcich sa informácií o výrobkoch, ktorý má vytvoriť európsky 
orgán zodpovedný za harmonizáciu (napr. CEN). Aj keď spravodajkyňa podporuje 
harmonizovaný prístup, nesúhlasí s navrhovaným riešením. Komisia by skôr mala preskúmať 
všetky informácie o výrobkoch a spôsob, ktorým ich zodpovedná osoba doložila, a v prípade 
potreby navrhnúť náležité opatrenia na vyriešenie zistených problémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ja (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ja)„nanomateriál“ je pevný materiál 
vyrobený na špecifický účel s jedným 
alebo viacerými vonkajšími rozmermi 
alebo vnútornou štruktúrou, a to 
s veľkosťou rovnajúcou sa alebo menšou 
ako 100 nm.

Or. en

Odôvodnenie

Vymedzenie pojmu sa zakladá na vymedzení, ktoré vo svojom stanovisku k bezpečnosti 
nanomateriálov v kozmetických výrobkoch zverejnenom v decembri 2007 stanovil Vedecký 
výbor pre spotrebné výrobky (SCCP).

Z dôvodu svojich malých rozmerov môžu nanomateriály v porovnaní s rovnakými materiálmi 
nevyznačujúcimi sa nanovlastnosťami preukazovať nové vlastnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 1 – bod la (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

la) „zraniteľné skupiny obyvateľstva“ sú 
deti do troch rokov, ľudia pokročilého 
veku a osoby s oslabenou imunitou.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 2 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Komisia môže bod ja) ods. 1 upraviť a 
prispôsobiť podľa technického a 
vedeckého pokroku. Toto opatrenie 
zamerané na zmenu a doplnenie 
nepodstatných prvkov tohto nariadenia sa 
prijíma v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou podľa článku 27 ods. 3.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti neexistuje žiadna medzinárodne schválená definícia nanomateriálov. Z tohto 
dôvodu môže byť potrebné definíciu neskôr upraviť vzhľadom na najnovšie vedecké poznatky 
v tejto oblasti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 7 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Zodpovedná osoba, pred umiestnením 
kozmetického výrobku na trh, zaistí, aby 
bola na základe príslušných informácií 
posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná 
správa o bezpečnosti kozmetického 
výrobku v súlade s prílohou I.

1. Zodpovedná osoba pred umiestnením 
kozmetického výrobku na trh zaistí, aby 
bola na základe príslušných informácií 
posúdená jeho bezpečnosť a vypracovaná 
správa o bezpečnosti kozmetického 
výrobku v súlade s prílohou I.

Osobitná pozornosť sa venuje veľkosti 
častíc, predovšetkým nanomateriálom 
podľa vymedzenia pojmu v článku 2.

Zodpovedná osoba zaručí, že bude správa 
o bezpečnosti kozmetického výrobku 
aktualizovaná s ohľadom na doplňujúce 

Zodpovedná osoba zaručí, že bude správa 
o bezpečnosti kozmetického výrobku 
aktualizovaná s ohľadom na doplňujúce 
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príslušné informácie, ktoré sa objavia 
následne po umiestnení výrobku na trh.

príslušné informácie, ktoré sa objavia 
následne po umiestnení výrobku na trh.

Komisia v úzkej spolupráci so všetkými 
zúčastnenými stranami prijme náležité 
usmernenia, ktorými sa podnikom, najmä 
MSP, umožní dodržiavať požiadavky 
stanovené v prílohe I. Usmernenia sa 
prijmú v súlade s regulačným postupom 
uvedeným v článku 27 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

V prílohe 1 sú zhromaždené informácie o bezpečnosti kozmetického výrobku, z ktorých 
vychádza správa o bezpečnosti kozmetického výrobku. Je dôležité, aby všetky zodpovedné 
osoby jasne chápali plný rozsah povinností a požiadaviek vychádzajúcich z prílohy, čo možno 
najlepšie dosiahnuť tým, že sa im poskytnú náležité a popisné usmernenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 8 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) v prípade opodstatnenom charakterom 
alebo účinkom kozmetického výrobku,
dôkaz o účinku deklarovaný pre daný 
kozmetický výrobok;

d) dôkaz o účinku deklarovaný pre daný 
kozmetický výrobok;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 10 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) členský štát, v ktorom je daný 
kozmetický výrobok umiestnený na trh;

c) prvý členský štát, v ktorom je daný 
kozmetický výrobok umiestnený na trh;

Or. en
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Odôvodnenie

Cieľom tohto PDN je ujasniť, že notifikácia by sa mala uskutočniť len v prvom členskom štáte, 
v ktorom sa výrobok umiestni na trh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 10 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(e) prítomnosť látok, vo forme 
mikronizovaných častíc, iných ako tých 
uvedených v prílohách III až VI k tomuto 
nariadeniu;

e) prítomnosť látok vo forme 
nanomateriálov;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 11 – odsek 1 – písmeno ha (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ha) látky vyrobené vo forme 
nanomateriálov, iných, ako tých, ktoré sú 
uvedené v prílohách IV, V, VI a VIa, a 
látky vyrobené vo forme nanomateriálov, 
ktoré sa nepoužívajú v súlade 
s podmienkami stanovenými v týchto 
prílohách.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN nadväzuje na PDN, ktoré zavádzajú postupy posúdenia bezpečnosti 
nanomateriálov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 12 – odsek 2 – pododsek 2 – úvodná časť a zarážka 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Napriek tomu, tieto látky môžu byť použité
v kozmetických výrobkoch v prípade, 
že následne po ich klasifikácii ako látky 
karcinogénne, mutagénne alebo toxické 
pre reprodukciu kategórie 1 alebo 2 podľa 
smernice 67/548/EHS, sú splnené všetky 
nasledovné podmienky:

Napriek tomu sa tieto látky môžu 
výnimočne použiť v kozmetických 
výrobkoch v prípade, že následne po ich 
klasifikácii ako látky karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
kategórie 1 alebo 2 podľa smernice 
67/548/EHS sú splnené všetky nasledovné 
podmienky:

- boli zhodnotené SCCP a uznané za 
bezpečné pre použitie v kozmetických 
výrobkoch, najmä pokiaľ ide o expozíciu;

— boli zhodnotené SCCP a uznané za 
bezpečné pre použitie v kozmetických 
výrobkoch, najmä pokiaľ ide o celkové 
vystavenie z iných závažných zdrojov, ako 
aj s osobitným zreteľom na zraniteľné 
skupiny obyvateľstva;

Or. en

Odôvodnenie

V prípade látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
by sa posúdenie bezpečnosti malo zvážiť v kontexte celkového vystavenia jednotlivcov látke zo 
všetkých zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 12 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Do [dvoch rokov odo dňa uverejnenia 
tohto nariadenia v Úradnom vestníku] 
Komisia zabezpečí, aby sa preskúmali 
postupy vypracovania a uplatňovania 
odhadov celkového vystavenia látkam 
klasifikovaným ako karcinogénne, 
mutagénne alebo toxické pre reprodukciu
a aby sa vypracovali náležité usmernenia 
s cieľom umožniť harmonizovaný prístup 
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k vypracovaniu a uplatňovaniu takýchto 
odhadov celkového vystavenia pri 
posudzovaní bezpečnosti používania 
týchto látok. Pri preskúmaní sa konzultuje 
s SCCP, ECHA, EFSA a ďalšími 
relevantnými zúčastnenými stranami a 
vychádza sa z príslušných najlepších 
postupov.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade určitých látok, najmä látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo 
toxické pre reprodukciu, sa posúdenie bezpečnosti musí zvážiť v kontexte celkového 
vystavenia jednotlivcov látke zo všetkých zdrojov. Pre vypracovanie odhadov celkového 
vystavenia a ich uplatňovanie v jednotlivých posúdeniach bezpečnosti výrobku sa musia 
vytvoriť usmernenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 16 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Prvý pododsek sa považuje za dodržaný, 
ak sú kozmetické výrobky v súlade 
s príslušnými harmonizovanými normami, 
na ktoré sa odvolávajú odkazy uverejnené 
v Úradnom vestníku Európskej únie.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby sa pri propagácii a označovaní výrobkov používali len informácie o 
tých vlastnostiach, ktorými sa výrobok skutočne vyznačuje. Návrh zavádza systém 
harmonizovaných noriem týkajúcich sa informácií o výrobkoch, ktorý má vytvoriť európsky 
orgán zodpovedný za harmonizáciu (napr. CEN). Aj keď spravodajkyňa podporuje 
harmonizovaný prístup, nesúhlasí s navrhovaným riešením. Komisia by skôr mala preskúmať 
všetky informácie o výrobkoch a spôsob, ktorým ich zodpovedná osoba doložila, a v prípade 
potreby navrhnúť náležité opatrenia na vyriešenie zistených problémov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 16 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Päť rokov od nadobudnutia účinnosti 
tohto nariadenia Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu o 
všetkých informáciách o výrobkoch 
používaných v kozmetických výrobkoch a 
spôsobe ich dokazovania v súlade s 
článkom 8 ods. 2 písm. d). Ak Komisia 
zistí, že informácie sa použili v rozpore 
s ustanoveniami tohto článku alebo sa 
neposkytli dostatočné dôkazy podľa 
článku 8 ods. 2 písm. d), prijme náležité 
opatrenia na zabezpečenie súladu a v 
prípade potreby navrhne harmonizované 
požiadavky na informácie o výrobkoch.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby sa pri propagácii a označovaní výrobkov používali len informácie o 
tých vlastnostiach, ktorými sa výrobok skutočne vyznačuje. Návrh zavádza systém 
harmonizovaných noriem týkajúcich sa informácií o výrobkoch, ktorý má vytvoriť európsky 
orgán zodpovedný za harmonizáciu (napr. CEN). Aj keď spravodajkyňa podporuje 
harmonizovaný prístup, nesúhlasí s navrhovaným riešením. Komisia by skôr mala preskúmať 
všetky informácie o výrobkoch a spôsob, ktorým ich zodpovedná osoba doložila, a v prípade 
potreby navrhnúť náležité opatrenia na vyriešenie zistených problémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez toho, aby bola dotknutá  ochrana, 
najmä obchodného tajomstva a práv 
duševného vlastníctva, zodpovedná osoba
zabezpečí, aby  kvalitatívne a kvantitatívne 
zloženie kozmetického výrobku a, v 
prípade parfumových zložiek a parfumov, 

Bez toho, aby bola dotknutá  ochrana, 
najmä obchodného tajomstva a práv 
duševného vlastníctva, zodpovedná osoba
zabezpečí, aby kvalitatívne a kvantitatívne 
zloženie kozmetického výrobku a, v 
prípade parfumových zložiek a parfumov, 
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názov a kód zloženia a údaje 
o dodávateľovi, ako aj dostupné údaje 
o nežiaducich účinkoch a závažných 
nežiaducich účinkoch spôsobených 
kozmetickým výrobkom boli verejne
prístupné akýmikoľvek vhodnými 
prostriedkami .

názov a kód zloženia a údaje 
o dodávateľovi, ako aj dostupné údaje 
o nežiaducich účinkoch a závažných 
nežiaducich účinkoch spôsobených 
kozmetickým výrobkom boli ľahko
prístupné verejnosti akýmikoľvek 
vhodnými prostriedkami .

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty dohliadajú na dodržiavanie 
tohto nariadenia prostredníctvom kontrol 
vnútorného trhu s kozmetickými 
výrobkami dostupnými na trhu.

Členské štáty dohliadajú na dodržiavanie 
tohto nariadenia prostredníctvom kontrol 
vnútorného trhu s kozmetickými
výrobkami dostupnými na trhu.

Členské štáty uskutočnia v primeranom 
rozsahu kontrolu posúdením dostupnej 
dokumentácie a prípadne prostredníctvom 
fyzikálnych a laboratórnych testov na 
základe primeraného množstva vzoriek.
Členské štáty každoročne informujú 
Komisiu o kontrolách zameraných 
na prieskum dodržiavania tohto 
nariadenia, ako aj o hlavných zisteniach 
v prípade jeho nedodržiavania.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zaistenia bezpečnosti spotrebiteľov, ako aj dodržiavania postupov v súlade s 
požiadavkami na správu o bezpečnosti stanovenými v článku 7 a v prílohe I sa musia zaviesť 
jasné kontrolné nástroje. Spravodajkyňa preto žiada členské štáty, aby vykonávali náležite 
kontroly a v prípade zistenia nesúladu Komisii podali správu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 21 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Príslušné orgány požiadajú zodpovednú 
osobu, aby prijala všetky potrebné 
opatrenia, vrátane nápravných, na 
zabezpečenie toho, aby bol výrobok 
v súlade s predpismi, ďalej na stiahnutie 
výrobku z trhu alebo jeho spätné prevzatie 
v rozumnej časovej lehote primeranej 
závažnosti rizika v prípade, že nie je 
dodržaný niektorý z nasledovných 
predpisov:

1. Príslušné orgány požiadajú zodpovednú 
osobu, aby prijala všetky potrebné 
opatrenia vrátane nápravných opatrení na 
zabezpečenie toho, aby bol výrobok 
v súlade s predpismi, ďalej na stiahnutie 
výrobku z trhu alebo jeho bezodkladné
spätné prevzatie v prípade, že nie je 
dodržaný niektorý z nasledovných 
predpisov:

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 26 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. V prípadoch možného ohrozenia 
ľudského zdravia užitím látok obsiahnutých 
v kozmetických výrobkoch, ktoré si 
vyžadujú riešenie na úrovni Spoločenstva, 
môže Komisia po porade so SCCP 
zodpovedajúcim spôsobom zmeniť a 
doplniť prílohy II až VI.

1. V prípadoch možného ohrozenia 
ľudského zdravia alebo životného 
prostredia použitím látok obsiahnutých 
v kozmetických výrobkoch, ktoré si 
vyžadujú riešenie na úrovni Spoločenstva, 
môže Komisia po porade so SCCP a v 
prípade potreby aj s Vedeckým výborom 
pre zdravotné a environmentálne riziká 
(SCHER) zodpovedajúcim spôsobom 
zmeniť a doplniť prílohy II až VIa.

Or. en

Odôvodnenie

Existuje niekoľko prípadov, v ktorých sa látky použité v kozmetických a hygienických 
výrobkoch označili za látky ohrozujúce životné prostredie. Pokiaľ sa iné právne predpisy 
týmito rizikami v náležitom rozsahu nezaoberajú, mala by jestvovať možnosť zahrnúť takéto 
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látky do prílohy II tohto nariadenia. Podľa očakávaní širokej verejnosti by mali byť 
kozmetické a hygienické výrobky bezpečné aj z hľadiska životného prostredia, a preto by 
nariadenie o kozmetických výrobkoch malo zahŕňať takýto nástroj, ktorý sa použije vo 
výnimočných prípadoch. Vedeckým výborom zaoberajúcim sa hodnotením environmentálnych 
rizík je výbor SCHER.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 26 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia môže po porade so SCCP 
zmeniť a doplniť prílohy III až VI a prílohu 
VIII, s cieľom prispôsobiť ich technickému 
a vedeckému pokroku.

2. Komisia môže po porade s SCCP, ktorý 
do šiestich mesiacov od podania žiadosti 
Komisiou predloží svoje stanovisko,
zmeniť a doplniť prílohy III až VIa a 
prílohu VIII s cieľom prispôsobiť ich 
technickému a vedeckému pokroku.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa a výrobcom poskytnúť právnu istotu 
je nevyhnutné stanoviť jasnú lehotu vzťahujúcu sa na činnosti SCCP pri posudzovaní rizík 
plynúcich z používania látok vrátane nanomateriálov v kozmetických výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 31

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 31 vypúšťa sa
Formálna námietka voči 

harmonizovaným normám
1. V prípade, že členský štát alebo Komisia 
uznajú, že niektorá z harmonizovaných 
noriem nedostatočne spĺňa podmienky 
stanovené v príslušných ustanoveniach 
tohto nariadenia, predloží Komisia alebo 
príslušný členský štát, túto záležitosť 
výboru ustanovenému v článku 5 
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smernice 98/34/ES, s odôvodnením. Výbor 
zaujme bezodkladne stanovisko.
2. Na základe stanoviska výboru rozhodne 
Komisia o uverejnení, neuverejnení, 
uverejnení s obmedzením, zachovaní, 
zachovaní s obmedzením alebo zrušení 
odkazov na príslušnú harmonizovanú 
normu v Úradnom vestníku Európskej 
únie.
3. Komisia o tom informuje dotknuté 
členské štáty a Európsky úrad pre 
normalizáciu. V prípade potreby si 
vyžiada revíziu príslušných 
harmonizovaných noriem.

Or. en

Odôvodnenie

Treba zabezpečiť, aby sa pri propagácii a označovaní výrobkov používali len informácie o 
tých vlastnostiach, ktorými sa výrobok skutočne vyznačuje. Návrh zavádza systém 
harmonizovaných noriem týkajúcich sa informácií o výrobkoch, ktorý má vytvoriť európsky 
orgán zodpovedný za harmonizáciu (napr. CEN). Aj keď spravodajkyňa podporuje 
harmonizovaný prístup, nesúhlasí s navrhovaným riešením. Komisia by skôr mala preskúmať 
všetky informácie o výrobkoch a spôsob, ktorým ich zodpovedná osoba doložila, a v prípade 
potreby navrhnúť náležité opatrenia na vyriešenie zistených problémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Článok 34 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Článok 26 ods. 2 sa nevzťahuje na 
kozmetické výrobky, ktoré obsahujú 
nanomateriály zatiaľ neuvedené v 
prílohách III až VIa, ak sa umiestnili na 
trh pred dátumom uvedeným v ods. 1 
tohto článku. Tieto výrobky môžu zostať 
na trhu počas dvoch rokov od dátumu 
uvedeného v ods. 2. Po tomto dátume sa 
uplatňuje článok 11 písm. h) a článok 26 
ods. 2.

Or. en



PE409.426v01-00 22/26 PR\731112SK.doc

SK

Odôvodnenie

Pre výrobky obsahujúce nanomateriály zatiaľ nezahrnuté do príloh, ktoré sa umiestnili na trh 
pred nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia, je nevyhnutné zaviesť prechodné obdobie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh nariadenia – pozmeňujúci akt
Príloha VIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha VIa
Zoznam povolených nanomateriálov, 
ktoré nie sú zahrnuté v prílohách III, IV, 
V alebo VI

Or. en

Odôvodnenie

Nanomateriály, ktoré sa posúdili ako bezpečné na použitie v kozmetických výrobkoch, by sa 
mali uviesť v novej prílohe VIa.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Komisia sa v rámci svojej stratégie zjednodušenia regulačného prostredia rozhodla 
prepracovať smernicu Rady 76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa kozmetických výrobkov. Táto smernica, ku ktorej bolo od jej prijatia v roku 
1976 predložených 55 pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov, sa postupne stala ťažkopádnou 
a zastaranou a v rýchlo sa rozvíjajúcej oblasti už neposkytuje potrebnú právnu istotu. Jej 
prepracovaním Komisia hodlá odstrániť právnu neistotu a nesúlad tak, že zavedie súbor 
definícií a vykonávacích opatrení. S cieľom zamedziť rozdielom v transpozícii jednotlivými 
členskými štátmi Komisia zmenila právnu formu aktu zo smernice na nariadenie.

Ďalším z hlavných cieľov je zvýšenie bezpečnosti kozmetických výrobkov. Keďže súčasná 
smernica o kozmetických výrobkoch neobsahuje jasné požiadavky na posúdenie bezpečnosti, 
Komisia teraz zavádza minimálne požiadavky naň.

Spravodajkyňa tento cieľ dôrazne podporuje a hľadisko bezpečnosti chce ešte viac posilniť 
v záujme zaistenia ochrany a zdravia všetkých spotrebiteľov. Celkovo sa správa zameriava na 
štyri hľadiská:

Posúdenie bezpečnosti kozmetických výrobkov

Podľa článku 7 má zodpovedná osoba pred umiestnením kozmetického výrobku na trh 
posúdiť jeho bezpečnosť na základe všetkých príslušných informácií. Zoznam príslušných 
informácií, ktoré sa musia zahrnúť do posúdenia bezpečnosti, obsahuje príloha I nariadenia. 
Je dôležité, aby všetky zodpovedné osoby jasne chápali plný rozsah povinností a požiadaviek 
plynúcich z tejto prílohy. Spravodajkyňa preto vyzýva Komisiu, aby v úzkej spolupráci so 
všetkými zúčastnenými stranami prijala usmernenia, ktoré pomôžu zodpovedným osobám 
posúdiť bezpečnosť a vypracovať správu o bezpečnosti ich výrobkov.

S cieľom zaistiť bezpečnosť spotrebiteľov, ako aj plnenie požiadaviek zo strany výrobcov, 
ktoré sa týkajú správy o bezpečnosti a sú stanovené v článku 7 a v prílohe I, sa musia zaviesť 
jasné kontrolné nástroje. Spravodajkyňa preto žiada členské štáty, aby vykonávali náležité 
kontroly a v prípade zistenia nesúladu Komisii podali správu.

Používanie nanomateriálov v kozmetických výrobkoch

Nanomateriály sú už teraz súčasťou mnohých výrobkov umiestnených na trhu. Komisia v 
roku 2006 odhadla podiel kozmetických výrobkov obsahujúcich nanočastice na približne 5 %.

K dispozícii je široká škála definícií nanomateriálu a väčšina z nich sa vzťahuje na veľkosť 
tejto látky. S cieľom vyhnúť sa právnej neistote je dôležité ujasniť, čo pojem nanomateriál 
značí. Spravodajkyňa preto v tomto nariadení uvádza vymedzenie tohto pojmu, ktoré sa 
zakladá na definícii vypracovanej v decembri 2007 Vedeckým výborom pre spotrebné 
výrobky (SCCP).
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Z dôvodu svojich malých rozmerov majú nanomateriály osobitné vlastnosti. Tieto vlastnosti 
môžu byť pozitívne, zároveň však môžu prinášať aj nové riziká. V záujme zaistenia 
bezpečnosti spotrebiteľov by tieto výrobky mal pred umiestnením na trh zhodnotiť SCCP na 
základe posúdenia bezpečnosti zameraného na nanovlastnosti. Spravodajkyňa navrhuje, aby 
sa pre súčasné výrobky obsahujúce nanomateriály zaviedlo prechodné obdobie.

Nanomateriály, ktoré sa používajú ako farbivá, konzervačné látky a UV filtre, už sú súčasťou 
príloh IV, V a VI tohto nariadenia, a po konzultácii s SCCP už majú byť Komisiou zaradené 
do zoznamu.

V záujme bezpečnosti kozmetických výrobkov je žiaduce, aby SCCP posúdil všetky výrobky 
obsahujúce nanomateriály, ktoré nie sú zahrnuté do príloh IV, V a VI. Spravodajkyňa preto 
prekladá pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, ktoré uvádzajú spoločný postup pre všetky 
nanomateriály.

Keďže výskum nanomateriálov neustále napreduje, požaduje sa, aby Komisia toto nariadenie 
s ohľadom na nanomateriály pravidelne preskúmavala.

Používanie látok klasifikovaných ako karcinogénne, mutagénne alebo toxické pre reprodukciu 
(CMR) v kozmetických výrobkoch

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 smernice o kozmetických výrobkoch zaviedol úplný zákaz 
látok CMR kategórie 1 a 2 v kozmetických výrobkoch. Môžu sa však vyskytnúť prípady, 
kedy je použitie niektorej z týchto látok na výrobu kozmetického výrobku nevyhnutné. V 
takýchto prípadoch sa môže udeliť výnimka z úplného zákazu, pokiaľ bude podľa stanoviska 
SCCP použitie tejto látky v kozmetickom výrobku bezpečné.

Návrh Komisie už zahŕňa prísne požiadavky, ktorých splnenie je nevyhnutné na to, aby sa 
mohlo použitie látok CMR kategórie 1 a 2 v kozmetických výrobkoch povoliť. Spravodajkyňa 
tento prístup podporuje a navrhuje ďalšie požiadavky. Ďalej v návrhu nariadenia predstavuje 
koncepciu celkového vystavenia.

Celkové vystavenie v prípade látok CMR zo všetkých smerov a zdrojov (potravinársky a 
kozmetický priemysel, ďalšie kozmetické výrobky) musí preto SCCP zohľadniť pri 
posudzovaní bezpečnosti látky CMR, ktorá sa má použiť v kozmetickom výrobku.

Keďže však v súčasnosti neexistuje žiadna metodika merania celkového vystavenia CMR a 
keďže táto otázka by sa nemala riešiť len v rámci nariadenia o kozmetických výrobkoch, 
spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby vypracovala odhady merania celkového vystavenia a aby 
následne zrevidovala nariadenie o kozmetických výrobkoch.

Používanie informácií o výrobkoch v prípade kozmetických výrobkov

O kúpe kozmetického výrobku presvedčia spotrebiteľa často jeho špecifické vlastnosti. Tieto 
informácie sú citlivou oblasťou, pretože spotrebitelia väčšinou nemajú možnosť posúdiť ich 
správnosť a ostáva im len veriť sľúbeným účinkom výrobku. V záujme ochrany spotrebiteľa 
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preto treba zabezpečiť, aby sa pri propagácii a označovaní výrobkov používali len informácie 
o tých vlastnostiach, ktorými sa výrobok skutočne vyznačuje.

Návrh Komisie v článku 16 zdôrazňuje, že kozmetické výrobky nesmú obsahovať informácie 
o výrobkoch, ktoré sú zavádzajúce či dokonca nepravdivé, a že informácie sa musia doložiť v 
informačnej zložke o výrobku. Okrem toho návrh Komisie zavádza systém harmonizovaných 
noriem týkajúcich sa informácií o výrobku. Tieto normy by mal vypracovať európsky orgán 
zodpovedný za harmonizáciu, akým je CEN.

Hoci spravodajkyňa podporuje myšlienku harmonizovaného prístupu k informáciám o 
výrobkoch, ktorý má zaistiť bezpečnosť výrobku a spoľahlivé informácie pre spotrebiteľov, 
nesúhlasí s myšlienkou uvedenou v návrhu Komisie, že zodpovednosť za jeho vypracovanie 
by sa mala udeliť európskemu orgánu zodpovednému za harmonizáciu.

Súkromné orgány, akým je CEN, sú ovládané príslušnými priemyselnými odvetviami, a preto 
sa im nemôže zveriť zodpovednosť za takú citlivú oblasť, akou sú informácie o výrobkoch, 
ktorá si vyžaduje úplne nezávislé posúdenie.

Vzhľadom na to spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby preskúmala všetky informácie o 
výrobkoch v súčasnosti používané v súvislosti s kozmetickými výrobkami, ako aj spôsob, 
ktorým ich zodpovedná osoba dokazuje. Ak Komisia zistí nesúlad medzi dôkazom o 
informáciách o výrobkoch použitých v prípade kozmetických výrobkov a ustanoveniami o 
spotrebiteľských informáciách a bezpečnosťou spotrebiteľa stanovenými v tomto nariadení, 
mala byť okrem toho prijať primerané opatrenia na zabezpečenie súladu a v prípade potreby 
navrhnúť harmonizované požiadavky na informácie o výrobkoch.
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