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PR_COD_1am

Oznake postopkov

* Postopek posvetovanja
večina oddanih glasov

**I Postopek sodelovanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

**II Postopek sodelovanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

*** Postopek privolitve
absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 
navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU

***I Postopek soodločanja (prva obravnava)
večina oddanih glasov

***II Postopek soodločanja (druga obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča
absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 
spremembo skupnega stališča

***III Postopek soodločanja (tretja obravnava)
večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila

(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.)

Spremembe zakonodajnega besedila

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom. Pri aktih o spremembi je besedilo, 
ki povzema obstoječo določbo, ki jo Parlament želi spremeniti, medtem ko je 
Komisija ni spremenila, označeno s krepkim tiskom. Morebitni izbrisi 
tovrstnega besedila so označeni z  [...]. Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih
(prenovitev)
(KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Postopek soodločanja - prenovitev)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2008)0049),

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 95 Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0053/2008),

– ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 28. novembra 2001 o bolj 
sistematičnem ponovnem sprejemu pravnih aktov1,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne ..., naslovljenega na Odbor za 
okolje, javno zdravje in varnost hrane v skladu z odstavkom 3 člena 80a Poslovnika,

– ob upoštevanju pisma Odbora za pravne zadeve z dne ..., naslovljenega na predsednika 
Parlamenta v skladu z odstavkom 4 člena 80a Poslovnika,

– ob upoštevanju pisma z dne ..., v katerem predsednik Komisije obvešča, da Komisija 
svojega predloga ne umakne,

– ob upoštevanju členov 80 in 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenja 
Odbora za pravne zadeve (A6-0000/2008),

A. ker po mnenju posvetovalne skupine pravnih služb Evropskega parlamenta, Sveta in 
Komisije predlog ne predvideva bistvenih sprememb, razen tistih, ki so v njem 
opredeljene kot take, in ker je ta predlog, kar zadeva kodifikacijo nespremenjenih določb 
prejšnjih obstoječih besedil skupaj z njihovimi spremembami, zgolj kodifikacija 
obstoječih besedil brez vsebinskih sprememb,

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil prilagojen v skladu s predlogi posvetovalne skupine 
pravnih služb Parlamenta, Sveta in Komisije (ter s tehničnimi spremembami, ki jih je 
odobril Odbor za pravne zadeve) in kakor je bil spremenjen v nadaljevanju;

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom;

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

                                               
1 UL C 77, 28.3.2002, str. 1
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Predlog spremembe 1

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 25 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25a) Z nadaljnjim razvojem tehnologije 
lahko pride do povečanja uporabe 
nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih. 
Za visoko raven varstva potrošnikov, prost 
pretok blaga in pravno varnost 
proizvajalcev je treba oblikovati enotno 
opredelitev nanomaterialov na 
mednarodni ravni. Skupnost bi si morala 
na ustreznih mednarodnih forumih 
prizadevati za dosego sporazuma o 
opredelitvi. Če bo sporazum dosežen, bi 
bilo treba opredelitev nanomaterialov v tej 
uredbi ustrezno prilagoditi.

Or. en

Predlog spremembe 2

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 25 b (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25b) Pred dajanjem katerega koli 
kozmetičnega izdelka, ki vsebuje 
nanomateriale, ki še niso vključeni v 
priloge III do VIa, na trg, bi moral 
vsebovane nanomateriale na podlagi 
ustrezne ocene varnosti, posebej 
namenjene nanomaterialom, oceniti 
ZOPP, v skladu s členom 26(2) pa bi jih 
bilo treba navesti v Prilogi VIa. Za 
vključitev nanomateriala na pozitivni 
seznam iz Priloge VIa bi morala 
odgovorna oseba Komisiji predložiti 
zahtevo skupaj z oceno tveganja. V oceni 
tveganja bi bilo treba upoštevati posebne 
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značilnosti uporabljenega nanomateriala 
in predvideno uporabo zadevnega 
kozmetičnega izdelka. Kozmetičnega 
izdelka z vsebnostjo nanomaterialov se ne 
bi smelo dati na trg, razen če je v mnenju 
ZOPP ugotovljeno, da je uporaba 
nanomateriala v tem proizvodu varna.

Or. en

Predlog spremembe 3

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 25 c (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25c) Trenutno so informacije o 
tveganjih, povezanih z nanomateriali, 
nezadostne. Za boljšo oceno njihove 
varnosti bi moral ZOPP razviti preizkusne 
metode, ki bi upoštevale njihove posebne 
značilnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nanomateriali imajo zaradi svoje majhnosti posebne značilnosti. Za ugotavljanje in oceno 
morebitnih tveganj, povezanih z njihovimi značilnostmi, bi bilo treba razviti posebne 
preizkusne metode.

Predlog spremembe 4

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 25 d (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(25d) Komisija bi morala redno 
pregledovati določbe o nanomaterialih 
glede na znanstveni napredek.

Or. en
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Predlog spremembe 5

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 26 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(26a) Pri oceni varnosti snovi, zlasti tistih, 
ki so razvrščene kot rakotvorne, mutagene 
ali strupene za razmnoževanje, kategorij 1 
ali 2, bi bilo treba upoštevati splošno 
izpostavljenost tem snovem iz vseh virov. 
Sočasno je za vse, ki so vključeni v 
pripravo ocen varnosti, ključnega pomena 
usklajen pristop k pripravi in uporabi 
takšnih ocen o splošni izpostavljenosti. 
Komisija bi zato morala v tesnem 
sodelovanju z ZOPP, Evropsko agencijo 
za kemikalije (ECHA), Evropsko agencijo 
za varnost hrane (EFSA) in drugimi 
zadevnimi zainteresiranimi stranmi nujno 
opraviti pregled in oblikovati smernice 
glede izdelave in uporabe ocen o splošni 
izpostavljenosti za te snovi.

Or. en

Obrazložitev

Zlasti pri snoveh CMR je treba oceno varnosti upoštevati v okviru splošne izpostavljenosti 
posameznikov tej snovi iz vseh virov. Treba je pripraviti smernice za izdelavo ocen splošne 
izpostavljenosti in njihove uporabe pri ocenah varnosti posameznih proizvodov.

Predlog spremembe 6

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 39 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(39a) Pri oceni varnosti kozmetičnega 
izdelka bi morala obstajati možnost, da se 
upoštevajo rezultati ocen tveganja, 
opravljenih na drugih ustreznih 
področjih. Uporaba takšnih podatkov bi 
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morala biti primerno utemeljena in 
upravičena.

Or. en

Obrazložitev

Morala bi obstajati možnost za uporabo obstoječih podatkov iz ocen tveganja z drugih 
področij, vendar le v primerih, ko je to pomembno za oceno varnosti obravnavanega izdelka.

Predlog spremembe 7

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 40

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(40) Potrošnike bi bilo treba zaščititi pred 
zavajajočimi izjavami v zvezi z 
učinkovitostjo in drugimi značilnostmi 
kozmetičnih izdelkov. Za namen 
obravnave posebnih izjav v zvezi z 
značilnostmi kozmetičnih izdelkov, bi bilo 
treba omogočiti uporabo usklajenih 
standardov.

(40) Potrošnike bi bilo treba zaščititi pred 
zavajajočimi izjavami v zvezi z 
učinkovitostjo in drugimi značilnostmi 
kozmetičnih izdelkov. Za oceno 
veljavnosti posameznih izjav v zvezi z 
značilnostmi kozmetičnih izdelkov bi 
morala Komisija predložiti poročilo o 
uporabi izjav na izdelkih in o dokazih, 
predloženih zanje, ter po potrebi 
predlagati ustrezne ukrepe za reševanje 
morebitnih ugotovljenih težav.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da se pri oglaševanju in označevanju lahko uporabljajo le izjave o tistih 
značilnosti, ki jih izdelek dejansko ima. Predlog uvaja sistem usklajenih standardov glede 
izjav na izdelkih, ki jih mora pripraviti evropski organ za usklajevanje (npr. Evropski odbor 
za standardizacijo (CEN)). Poročevalka sicer podpira usklajen pristop, vendar se ne strinja s 
predlagano rešitvijo. Namesto tega bi morala Komisija pregledati vse izjave na izdelkih in 
način, na katerega jih dokazuje odgovorna oseba, ter po potrebi predlagati ustrezne ukrepe 
za reševanje morebitnih ugotovljenih težav.  
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Predlog spremembe 8

Predlog uredbe – akt o spremembi
Uvodna izjava 44 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(44a) Države članice bi morale organom 
za nadzor trga zagotoviti potrebna 
pooblastila, sredstva in znanje za pravilno 
izvajanje njihovih nalog.

Or. en

Predlog spremembe 9

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – točka f

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(f) „usklajeni standard“ je standard, ki ga 
je sprejel eden izmed evropskih organov 
za standardizacijo iz Priloge I k Direktivi 
98/34/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
o določitvi postopka za zbiranje informacij 
na področju tehničnih standardov in 
tehničnih predpisov v skladu s členom 6 
navedene direktive,

črtano

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da se pri oglaševanju in označevanju lahko uporabljajo le izjave o tistih 
značilnosti, ki jih izdelek dejansko ima. Predlog uvaja sistem usklajenih standardov glede 
izjav na izdelkih, ki jih mora pripraviti evropski organ za usklajevanje (npr. Evropski odbor 
za standardizacijo (CEN)). Poročevalka sicer podpira usklajen pristop, vendar se ne strinja s 
predlagano rešitvijo. Namesto tega bi morala Komisija pregledati vse izjave na izdelkih in 
način, na katerega jih dokazuje odgovorna oseba, ter po potrebi predlagati ustrezne ukrepe 
za reševanje morebitnih ugotovljenih težav.
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Predlog spremembe 10

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – točka j a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ja) „nanomaterial“ pomeni trden in 
namenoma izdelan material z eno ali več 
zunanjimi dimenzijami ali notranjo 
strukturo v merilu 100 nm ali manj,

Or. en

Obrazložitev

Opredelitev temelji na opredelitvi ZOPP (Znanstveni odbor za potrošniške proizvode) iz 
njegovega mnenja o varnosti nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih, objavljenega decembra 
2007.

Nanomateriali lahko zaradi svoje majhnosti kažejo povsem nove lastnosti v primerjavi z istimi 
materiali, ki niso v nano merilu. 

Predlog spremembe 11

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 1 – točka 1 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(la) „ranljive skupine prebivalstva“ 
pomeni otroke, mlajše od treh let, starejše 
ljudi in osebe, ki kažejo znake zmanjšane 
odpornosti,

Or. en
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Predlog spremembe 12

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 2 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija lahko točko (ja) odstavka 1 
prilagodi tehničnemu in znanstvenemu 
napredku. Ta ukrep, namenjen 
spremembi nebistvenih določb te uredbe 
se sprejme v skladu z regulativnim 
postopkom s pregledom iz člena 27(3).

Or. en

Obrazložitev

Mednarodno priznane opredelitve nanomaterialov trenutno ni, zato bo morda treba 
opredelitev kasneje prilagoditi najnovejšim znanstvenim spoznanjem na tem področju.

Predlog spremembe 13

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 7 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Odgovorna oseba zagotovi, da je bila pri 
kozmetičnem izdelku, preden je bil dan na 
trg, opravljena ocena varnosti na podlagi 
ustreznih informacij in da je sestavljeno 
poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka v 
skladu s Prilogo I.

1. Odgovorna oseba zagotovi, da je bila pri 
kozmetičnem izdelku, preden je bil dan na 
trg, opravljena ocena varnosti na podlagi 
ustreznih informacij in da je sestavljeno 
poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka v 
skladu s Prilogo I.

Posebno pozornost se nameni velikosti 
delcev, natančneje „nanomaterialom“, 
kakor so opredeljeni v členu 2.

Odgovorna oseba zagotovi, da se poročilo 
o varnosti kozmetičnega izdelka 
posodablja glede na dodatne ustrezne 
informacije, ki so zbrane po tem, ko je bil 
izdelek dan na trg.

Odgovorna oseba zagotovi, da se poročilo 
o varnosti kozmetičnega izdelka 
posodablja glede na dodatne ustrezne 
informacije, ki so zbrane po tem, ko je bil 
izdelek dan na trg.

Komisija v tesnem sodelovanju z vsemi 
zainteresiranimi stranmi sprejme ustrezne 
smernice, da se podjetjem, zlasti malim in 
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srednjim, omogoči izpolnjevanje zahtev iz 
Priloge I. Smernice se sprejme v skladu z 
regulativnim postopkom iz člena 27(2).

Or. en

Obrazložitev

V Prilogi I so razčlenjene informacije o varnosti kozmetičnega izdelka, ki na koncu tvorijo 
poročilo o varnosti kozmetičnega izdelka. Vse odgovorne osebe se morajo jasno zavedati vseh 
obveznosti in zahtev, ki izhajajo iz priloge. Najboljši način za dosego tega je, da so na 
razpolago ustrezne opisne smernice.

Predlog spremembe 14

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 8 – odstavek 2 – točka d

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(d) kadar to upravičuje narava ali učinek 
kozmetičnega izdelka, dokazila o učinkih, 
ki naj bi jih imel kozmetični izdelek,

(d) dokazila o učinkih, ki naj bi jih imel 
kozmetični izdelek,

Or. en

Predlog spremembe 15

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 1 – točka c

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(c) državo članico, v kateri je kozmetični 
izdelek dan na trg,

(c) prvo državo članico, v kateri je 
kozmetični izdelek dan na trg,

Or. en

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je pojasniti, da bi moralo biti obvestilo predloženo le v prvi 
državi članici, v kateri je izdelek dan na trg.
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Predlog spremembe 16

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 10 – odstavek 1 – točka e

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(e) prisotnost snovi v obliki 
mikroniziranih delcev, razen tistih, ki so 
navedeni v prilogah III do VI te uredbe,

(e) prisotnost snovi v obliki 
nanomaterialov,

Or. en

Predlog spremembe 17

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 11 – odstavek 1 – točka h a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

(ha) snovi, proizvedenih v obliki 
nanomaterialov, razen tistih, ki so naštete 
v prilogah IV, V, VI in VIa, in snovi, 
proizvedenih v obliki nanomaterialov, ki 
se ne uporabljajo v skladu s pogoji iz 
navedenih prilog,

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe je posledica predlogov sprememb, s katerimi je uveden postopek za 
oceno varnosti nanomaterialov.

Predlog spremembe 18

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 2 – pododstavek 2 – uvodni del in alinea 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Vendar pa se takšne snovi lahko 
uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, če so 
poleg njihove razvrstitve med rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje 

Vendar pa se takšne snovi izjemoma lahko 
uporabljajo v kozmetičnih izdelkih, če so 
poleg njihove razvrstitve med rakotvorne, 
mutagene ali strupene za razmnoževanje 
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skupin 1 ali 2 na podlagi Direktive 
67/548/EGS izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

skupin 1 ali 2 na podlagi Direktive 
67/548/EGS izpolnjeni vsi naslednji 
pogoji:

– ZOPP jih je ocenil in ugotovil, da je 
njihova uporaba v kozmetičnih izdelkih 
varna, zlasti v smislu izpostavljenosti,

– ZOPP jih je ocenil in ugotovil, da je 
njihova uporaba v kozmetičnih izdelkih 
varna, zlasti v smislu splošne 
izpostavljenosti iz drugih pomembnih 
virov, pa tudi s posebno pozornostjo do 
ranljivih skupin prebivalstva,

Or. en

Obrazložitev

Pri snoveh CMR bi bilo treba oceno varnosti upoštevati v okviru splošne izpostavljenosti 
posameznikov tej snovi iz vseh virov.

Predlog spremembe 19

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 12 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Komisija do [dve leti po datumu 
objave te uredbe v uradnem listu] 
zagotovi, da se postopki za izdelavo in 
uporabo ocen splošne izpostavljenosti za 
snovi CMR pregledajo in da se oblikujejo 
ustrezne smernice, ki bodo omogočile 
usklajen pristop k izdelavi in uporabi 
takšnih ocen splošne izpostavljenosti pri 
ocenjevanju varne uporabe snovi, ki jih 
vsebujejo. Pregled se opravi v 
posvetovanju z ZOPP, ECHA in EFSA ter 
drugimi ustreznimi zainteresiranimi 
stranmi, po potrebi z uporabo ustrezne 
najboljše prakse.

Or. en

Obrazložitev

Pri določenih snoveh, zlasti snoveh CMR, je treba oceno varnosti upoštevati v okviru splošne 
izpostavljenosti posameznikov tej snovi iz vseh virov. Treba je pripraviti smernice za izdelavo 
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ocen splošne izpostavljenosti in njihove uporabe pri ocenah varnosti posameznih proizvodov.

Predlog spremembe 20

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 16 – odstavek 1 – pododstavek 2

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Šteje se, da so zahteve iz prvega 
pododstavka izpolnjene, če so kozmetični 
izdelki v skladu z ustreznimi usklajenimi 
standardi, katerih sklicevanja so 
objavljena v Uradnem listu Evropske 
unije.

črtano

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da se pri oglaševanju in označevanju lahko uporabljajo le izjave o tistih 
značilnosti, ki jih izdelek dejansko ima. Predlog uvaja sistem usklajenih standardov glede 
izjav na izdelkih, ki jih mora pripraviti evropski organ za usklajevanje (npr. Evropski odbor 
za standardizacijo (CEN)). Poročevalka sicer podpira usklajen pristop, vendar se ne strinja s 
predlagano rešitvijo. Namesto tega bi morala Komisija pregledati vse izjave na izdelkih in 
način, na katerega jih dokazuje odgovorna oseba, ter po potrebi predlagati ustrezne ukrepe 
za reševanje morebitnih ugotovljenih težav.

Predlog spremembe 21

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 16 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Pet let po začetku veljavnosti te uredbe 
Komisija Evropskemu parlamentu in 
Svetu predloži poročilo o vseh izjavah na 
izdelkih, ki se uporabljajo na kozmetičnih 
izdelkih, in o tem, kako so bile dokazane v 
skladu s členom 8(2)(d). Če Komisija 
ugotovi, da so bile izjave uporabljene v 
nasprotju z določbami tega člena ali da
zanje ni bilo dovolj dokazov v skladu s 
členom 8(2)(d), sprejme ustrezne ukrepe 
za zagotovitev skladnosti in po potrebi 
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oblikuje predlog o usklajenih zahtevah za 
izjave na izdelkih.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da se pri oglaševanju in označevanju lahko uporabljajo le izjave o tistih 
značilnosti, ki jih izdelek dejansko ima. Predlog uvaja sistem usklajenih standardov glede 
izjav na izdelkih, ki jih mora pripraviti evropski organ za usklajevanje (npr. Evropski odbor 
za standardizacijo (CEN)). Poročevalka sicer podpira usklajen pristop, vendar se ne strinja s 
predlagano rešitvijo. Namesto tega bi morala Komisija pregledati vse izjave na izdelkih in 
način, na katerega jih dokazuje odgovorna oseba, ter po potrebi predlagati ustrezne ukrepe 
za reševanje morebitnih ugotovljenih težav.

Predlog spremembe 22

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 17 – odstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Brez poseganja v varovanje zlasti poslovne 
skrivnosti in pravic intelektualne lastnine 
odgovorna oseba zagotovi, da so 
kvalitativna in kvantitativna sestava 
kozmetičnega izdelka, pri parfumskih 
sestavah in parfumih pa tudi ime in številka 
šifre sestave in identiteta dobavitelja, kot 
tudi obstoječe informacije o neželenih 
stranskih učinkih in resnih neželenih 
stranskih učinkih zaradi uporabe 
kozmetičnega izdelka, javno dostopni s 
kakršnimi koli ustreznimi sredstvi.

Brez poseganja v varovanje zlasti poslovne 
skrivnosti in pravic intelektualne lastnine 
odgovorna oseba zagotovi, da so 
kvalitativna in kvantitativna sestava 
kozmetičnega izdelka, pri parfumskih 
sestavah in parfumih pa tudi ime in številka 
šifre sestave in identiteta dobavitelja, kot 
tudi obstoječe informacije o neželenih 
stranskih učinkih in resnih neželenih 
stranskih učinkih zaradi uporabe 
kozmetičnega izdelka, lahko dostopni 
javnosti s kakršnimi koli ustreznimi 
sredstvi.

Or. en
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Predlog spremembe 23

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 18 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Države članice skladnost s to uredbo 
preverjajo z notranjim nadzorom 
kozmetičnih izdelkov, ki so na voljo na 
trgu.

Države članice skladnost s to uredbo 
preverjajo z notranjim nadzorom 
kozmetičnih izdelkov, ki so na voljo na 
trgu.

Države članice izvajajo nadzor v 
ustreznem obsegu z ocenjevanjem 
razpoložljive dokumentacije in po potrebi 
s pomočjo fizičnih in laboratorijskih 
preizkusov na podlagi ustreznih vzorcev.
Države članice Komisiji letno poročajo o 
nadzoru, opravljenem zaradi preverjanja 
skladnosti s to uredbo, in o glavnih 
ugotovitvah v zvezi z neskladnostjo.

Or. en

Obrazložitev

Za zagotovitev varnosti potrošnikov in skladnost proizvajalcev z zahtevami za poročilo o 
varnosti iz člena 7 in Priloge I je treba uvesti jasne nadzorne instrumente. Poročevalka zato 
poziva države članice, da izvajajo ustrezen nadzor in v primeru neskladnosti poročajo 
Komisiji.

Predlog spremembe 24

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 21 – odstavek 1 – uvodni del

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Pristojni organi od pristojne osebe 
zahtevajo, da sprejme vse ustrezne ukrepe, 
vključno s korektivnimi ukrepi za 
vzpostavitev skladnosti izdelka, umik 
izdelka s trga, ali odpoklic v razumnem 
roku, sorazmerno z naravo tveganja, 
kadar niso izpolnjene naslednje zahteve:

1. Pristojni organi od pristojne osebe 
zahtevajo, da sprejme vse ustrezne ukrepe, 
vključno s korektivnimi ukrepi za 
vzpostavitev skladnosti izdelka, umik 
izdelka s trga, ali takojšen odpoklic, kadar 
niso izpolnjene naslednje zahteve:
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Or. en

Predlog spremembe 25

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 26 – odstavek 1 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

1. Ob morebitnem tveganju za zdravje ljudi 
zaradi uporabe snovi v kozmetičnih 
izdelkih, ki ga je treba obravnavati na ravni 
celotne Skupnosti, lahko Komisija po 
posvetovanju z Znanstvenim odborom za 
potrošniške proizvode (ZOPP) ustrezno 
spremeni priloge II do VI.

1. Ob morebitnem tveganju za zdravje ljudi 
ali okolje zaradi uporabe snovi v 
kozmetičnih izdelkih, ki ga je treba 
obravnavati na ravni celotne Skupnosti, 
lahko Komisija po posvetovanju z 
Znanstvenim odborom za potrošniške 
proizvode (ZOPP) in po potrebi z 
Znanstvenim odborom za tveganja za 
zdravje in okolje ustrezno spremeni priloge 
II do VIa.

Or. en

Obrazložitev

Obstajajo številni primeri, v katerih je bilo ugotovljeno, da snovi, uporabljene v kozmetičnih 
izdelkih in izdelkih za higieno, predstavljajo tveganje za okolje. Če takšna tveganja niso 
ustrezno obravnavana v ostalih delih zakonodaje, bi morala obstajati možnost, da se te snovi 
vključi v Prilogo II k tej uredbi. Javnost pričakuje, da bodo kozmetični izdelki in izdelki za 
higieno varni tudi za okolje, zato bi morala uredba o kozmetičnih izdelkih vsebovati ta 
instrument, ki se ga uporabi v izjemnih primerih. Znanstveni odbor za tveganja za zdravje in 
okolje je znanstveni odbor za ocenjevanje okoljskih vprašanj.

Predlog spremembe 26

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 26 – odstavek 2 – pododstavek 1

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2. Komisija lahko po posvetovanju z ZOPP 
spremeni priloge III do VI in VIII, da se 
prilagodijo tehničnemu in znanstvenemu 
napredku.

2. Komisija lahko po posvetovanju z 
ZOPP, ki predloži svoje mnenje v šestih 
mesecih po zahtevi Komisije, spremeni 
priloge III do VIa in VIII, da se prilagodijo 
tehničnemu in znanstvenemu napredku.



PE409.426v01-00 20/25 PR\731112SL.doc

SL

Or. en

Obrazložitev

Za visoko raven varstva potrošnikov in  pravno varnost proizvajalcev je treba določiti jasen 
rok za delo ZOPP, ko ta ocenjuje tveganja, ki izhajajo iz uporabe snovi, vključno z 
nanomateriali, v kozmetičnih izdelkih.

Predlog spremembe 27

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 31

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Člen 31 črtano
Formalni ugovor proti usklajenim 

standardom
1. Kadar država članica ali Komisija 
meni, da usklajeni standard ne izpolnjuje 
zahtev iz ustreznih določb te uredbe v 
celoti, Komisija ali država članica zadevo
predloži odboru, ustanovljenem s členom 
5 Direktive 98/34/ES, in jo utemelji. 
Odbor nemudoma predloži svoje mnenje.
2. Ob upoštevanju mnenja odbora se 
Komisija odloči, ali sklice na zadevne 
usklajene standarde v Uradnem listu 
Evropske Unije objavi, ne objavi, objavi z 
omejitvami, zadrži, zadrži z omejitvami ali 
jih umakne.
3. Komisija obvesti države članice in 
zadevni evropski organ za standardizacijo. 
Če je to potrebno, zahteva spremembo 
zadevnih usklajenih standardov.

Or. en

Obrazložitev

Treba je zagotoviti, da se pri oglaševanju in označevanju lahko uporabljajo le izjave o tistih 
značilnosti, ki jih izdelek dejansko ima. Predlog uvaja sistem usklajenih standardov glede 
izjav na izdelkih, ki jih mora pripraviti evropski organ za usklajevanje (npr. Evropski odbor 
za standardizacijo (CEN)). Poročevalka sicer podpira usklajen pristop, vendar se ne strinja s 
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predlagano rešitvijo. Namesto tega bi morala Komisija pregledati vse izjave na izdelkih in 
način, na katerega jih dokazuje odgovorna oseba, ter po potrebi predlagati ustrezne ukrepe 
za reševanje morebitnih ugotovljenih težav.

Predlog spremembe 28

Predlog uredbe – akt o spremembi
Člen 34 – odstavek 2 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

2a. Člen 26(2) se ne uporablja za 
kozmetične izdelke, ki vsebujejo 
nanomateriale, ki še niso navedeni v 
prilogah III do VIa, če so bili dani na trg 
pred datumom iz odstavka 1 tega člena. Ti 
izdelki lahko ostanejo na trgu dve leti po 
datumu iz odstavka 2. Po tem datumu se 
uporabljata člen 11(h) in člen 26(2).

Or. en

Obrazložitev

Za izdelke, ki so bili dani na trg pred začetkom veljavnosti te uredbe in ki vsebujejo 
nanomateriale, ki še niso vključeni v priloge, je treba zagotoviti prehodno obdobje.

Predlog spremembe 29

Predlog uredbe – akt o spremembi
Priloga VI a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlog spremembe

Priloga VIa
Seznam dovoljenih nanomaterialov razen 
nanomaterialov, vključenih v priloge III, 
IV, V ali VI

Or. en

Obrazložitev

Nanomateriale, ocenjene kot varne za uporabo v kozmetičnih izdelkih, bi bilo treba navesti v 
novi Prilogi VIa.
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OBRAZLOŽITEV

V okviru svoje strategije za poenostavitev zakonodajnega okolja se je Komisija odločila za 
prenovitev Direktive Sveta 76/768/EGS o približevanju zakonodaje v zvezi s kozmetičnimi 
izdelki. Direktiva, ki je od svojega sprejetja leta 1976 doživela 55 sprememb, je postala 
okorna in zastarela in ne zagotavlja več potrebne pravne gotovosti na področju, ki se hitro 
razvija. Komisija si s prenovitvijo prizadeva za odpravo pravne negotovosti in nedoslednosti, 
in sicer z uvedbo opredelitev in izvedbenih ukrepov. Komisija je, da bi preprečila razlike pri 
prenosu v nacionalno zakonodajo, spremenila pravno obliko akta iz direktive v uredbo.

Drug pomemben cilj je povečati varnost kozmetičnih izdelkov. Sedanja direktiva o 
kozmetičnih izdelkih ne vsebuje jasnih zahtev za oceno varnosti, zato Komisija sedaj zanjo 
uvaja „minimalne standarde“.

Poročevalka odločno podpira ta cilj in želi poleg tega okrepiti varnostni vidik za zagotavljanje 
varstva in zdravja vseh potrošnikov. Poročilo je osredotočeno na štiri vidike:

Ocena varnosti kozmetičnih izdelkov

V skladu s členom 7 mora odgovorna oseba predložiti oceno varnosti z vsemi ustreznimi 
informacijami preden je kozmetični izdelek dan na trg. V Prilogi I k uredbi so opisane 
ustrezne informacije, ki jih mora vključevati ocena varnosti. Vse odgovorne osebe se morajo 
jasno zavedati vseh obveznosti in zahtev, ki izhajajo iz te priloge.  Poročevalka zato poziva 
Komisijo, naj v tesnem sodelovanju z vsemi zainteresiranimi stranmi sprejme smernice, ki 
bodo odgovornim osebam v pomoč pri pripravi ocen varnosti in poročila o varnosti izdelka za 
njihove izdelke.

Za zagotovitev varnosti potrošnikov in skladnost proizvajalcev z zahtevami za poročilo o 
varnosti iz člena 7 in Priloge I je treba uvesti jasne nadzorne instrumente. Poročevalka zato 
poziva države članice, da izvajajo ustrezen nadzor in v primeru neskladnosti poročajo 
Komisiji.

Uporaba nanomaterialov v kozmetičnih izdelkih

Nanomateriali so že danes sestavni del številnih izdelkov na trgu. Komisije je leta 2006 
ocenila, da nanodelce vsebuje okrog 5 % kozmetičnih izdelkov.

Za nanomateriale obstajajo številne opredelitve, ki se večinoma nanašajo na velikost snovi. 
Da bi preprečili pravno negotovost, je treba poskrbeti za opredelitev nanomateriala. 
Poročevalka zato v to uredbo uvaja opredelitev, temelječo na opredelitvi, ki jo je Znanstveni 
odbor za potrošniške proizvode (ZOPP) oblikoval decembra 2007.

Nanomateriali imajo zaradi svoje majhnosti posebne značilnosti. Te značilnosti so lahko zelo 
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pozitivne, hkrati pa lahko prinašajo tudi nova tveganja. ZOPP bi zato moral te izdelke oceniti 
na podlagi ocene varnosti, posebej namenjene nanomaterialom, preden se jih da na trg, da bi 
zagotovili varnost za potrošnike. Poročevalka predlaga uvedbo prehodnega obdobja za 
obstoječe izdelke, ki vsebujejo nanomateriale.

Nanomateriali, ki se uporabljajo kot barvila, konzervansi in ultravijolični filtri, so že vključeni 
v prilogah VI, V in VI k tej uredbi in jih mora Komisija po posvetovanju z ZOPP uvrstiti na 
pozitivni seznam. 

Za varnost kozmetičnih izdelkov bi bilo treba zahtevati oceno ZOPP za vse proizvode, ki 
vsebujejo nanomateriale, ki niso vključeni v priloge IV, V in VI. Poročevalka zato vlaga 
predloge sprememb, s katerimi se uvaja usklajen postopek za vse nanomateriale.

Ker raziskave nanomaterialov še potekajo, mora Komisije to uredbo redno revidirati glede na 
nanomateriale. 

Uporaba snovi CMR v kozmetičnih izdelkih

S sedmo spremembo direktive o kozmetičnih izdelkih je bila uvedena popolna prepoved snovi 
CMR 1 in 2 v kozmetičnih izdelkih. Seveda se lahko še vedno zgodi, da je uporaba nekaterih 
izmed teh snovi potrebna za izdelavo kozmetičnega izdelka. V teh primerih so mogoče izjeme 
od popolne prepovedi, pod pogojem, da ZOPP ugotovi, da je snov varna za uporabo v 
kozmetičnih izdelkih. 

Predlog Komisije že vsebuje stroge zahteve, ki morajo biti v celoti izpolnjene, da se dovoli 
uporaba snovi CMR 1 ali 2 v kozmetičnem proizvodu. Poročevalka ta pristop krepi z uvedbo 
nadaljnjih zahtev. Poleg tega v uredbo uvaja koncept splošne izpostavljenosti.

ZOPP mora zato pri ocenjevanju varnosti snovi CMR, ki bo uporabljena v kozmetičnem 
izdelku, upoštevati splošno izpostavljenost za snovi CMR iz vseh smeri in virov (prehrambeni 
sektor, kozmetični izdelki, drugi potrošniški proizvodu). 

Ker pa trenutno ni splošne metodologije za merjenje splošne izpostavljenosti snovi CMR in 
ker gre za vprašanje, ki ga je treba poleg uredbe o kozmetičnih izdelkih obravnavati tudi 
drugje, poročevalka poziva Komisijo, naj pripravi ocene za merjenje splošne izpostavljenosti 
in nato ustrezno revidira uredbo o kozmetičnih izdelkih.

Uporaba izjav na izdelkih za kozmetične izdelke

Potrošnike za nakup kozmetičnega izdelka pogosto prepričajo njegove posebne značilnosti. 
Izjave na izdelkih so občutljivo področje, saj potrošniki pogosto nimajo nobene možnosti, da 
bi ocenili, ali so pravilne, ampak morajo zgolj zaupati obljubam na izdelku. Za zaščito 
potrošnika je torej treba zagotoviti, da se pri oglaševanju in označevanju izdelka lahko 
uporabljajo le značilnosti, ki jih izdelek dejansko ima.

V členu 16 predloga Komisije je poudarjeno, da kozmetični izdelki ne smejo vsebovati 
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zavajajočih ali celo neresničnih izjav na izdelkih in da morajo biti izjave dokazane v 
dokumentu z informacijami o izdelku. Predlog Komisije uvaja tudi sistem usklajenih 
standardov glede izjav na izdelkih. Te standarde bi moral pripraviti evropski organ za 
usklajevanje, npr. Evropski odbor za standardizacijo (CEN).

Poročevalka podpira idejo o usklajenem pristopu za izjave na izdelkih, namenjenem 
zagotavljanju varnosti izdelkov in zanesljivih informacij za potrošnike, ne strinja pa se z 
idejo, da bi odgovornost za to dobil evropski organ za usklajevanje, kakor je opisano v 
predlogu Komisije.

Zasebnim organom, kot je CEN, ki jih obvladujejo zadevni industrijski sektorji, ni mogoče 
zaupati občutljivih zadev, kot so izjave na izdelkih, pri katerih bi bilo nujno potrebno 
neodvisno ocenjevanje.

Poročevalka zato poziva Komisijo, naj pregleda vse izjave na izdelkih, ki se trenutno 
uporabljajo za kozmetične izdelke, in način, na katerega jih dokazuje odgovorna oseba. Poleg 
tega bi morala Komisija, če ugotovi odstopanje med dokazi za izjave na izdelkih, ki se 
uporabljajo za kozmetične izdelke, in določbami o obveščenosti in varnosti potrošnikov iz te 
uredbe, sprejeti ustrezne ukrepe za zagotovitev skladnosti in po potrebi predlagati usklajene 
zahteve za izjave na izdelkih.
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