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PR_COD_1Recastingam

Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. I samband med 
ändringsakter ska de delar av en återgiven befintlig rättsakt som inte ändrats 
av kommissionen, men som parlamentet önskar ändra, markeras med fet stil. 
Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras enligt följande: [...]. Kursiv 
stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella 
problem i texten. Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt 
som det finns skäl att korrigera innan den slutliga texten produceras 
(exempelvis om en språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar 
textavsnitt). Dessa förslag underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om kosmetiska produkter 
(omarbetning)kosmetiska produkter (omarbetning)
(KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2008)0049),

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0053/2008),

– med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer 
strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter1,

– med beaktande av skrivelsen av den … från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för 
miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet i enlighet med artikel 80a.3 i arbetsordningen,

– med beaktande av skrivelsen av den … från utskottet för rättsliga frågor till talmannen i 
enlighet med artikel 80a.4 i arbetsordningen,

– med beaktande av skrivelsen av den … från kommissionens ordförande i vilken 
kommissionen meddelar att den inte avser att dra tillbaka sitt förslag,

– med beaktande av artiklarna 80 och 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandet från utskottet för rättsliga frågor (A6-.../2008), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid 
Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller förslaget inte några 
innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om de 
oförändrade bestämmelserna i de befintliga rättsakterna gäller förslaget endast en 
kodifiering av dessa som inte ändrar deras sakinnehåll.

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom det anpassats till 
rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska 
avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen (och med de tekniska 
anpassningar som godkänts av utskottet för rättsliga frågor), och såsom ändrat av 
parlamentet nedan.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

                                               
1 EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.
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3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) Användningen av nanomaterial i 
kosmetiska produkter kan komma att öka 
till följd av teknikens vidareutveckling. 
För att garantera en hög 
konsumentskyddsnivå, fri rörelse för 
varor och rättssäkerhet för tillverkare är 
det nödvändigt att utarbeta en entydig 
definition av nanomaterial på 
internationell nivå. EU bör anstränga sig 
för att uppnå en överenskommelse om en 
definition inom lämpliga internationella 
forum. Om en sådan överenskommelse 
nås ska definitionen av nanomaterial i 
denna förordning anpassas därefter.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 25b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25b) Innan en kosmetisk produkt som 
innehåller nanomaterial vilka ännu inte 
omfattas av bilagorna III–VIa släpps ut 
på marknaden, ska nanomaterialen i 
fråga utvärderas av vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter med 
hjälp av en lämplig säkerhetsbedömning 
som är särskilt anpassad för 
nanoteknologi och föras in i 
förteckningen i bilaga VIa i enlighet med 
artikel 26.2. För att nanomaterialet ska 
tas med på positivlistan i bilaga VIa ska 
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den ansvariga personen lämna in en 
begäran tillsammans med en 
riskbedömning till kommissionen. 
Riskbedömningen ska ta hänsyn till 
nanomaterialets särdrag och det avsedda 
användningsområdet för den kosmetiska 
produkten i fråga. En kosmetisk produkt 
som innehåller nanomaterial bör inte 
släppas ut på marknaden såvida inte den 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter bedömer att 
användningen av nanomaterial i 
produkten i fråga är säker.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 25c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25c) I nuläget finns det inte tillräcklig 
information om riskerna med 
nanomaterial. För att bättre kunna 
bedöma nanomaterialens säkerhet bör 
den vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter ta fram testmetoder 
som tar hänsyn till nanomaterialens 
särskilda egenskaper.

Or. en

Motivering

Nanomaterial har specifika egenskaper på grund av sin ringa storlek. Speciella testmetoder 
bör tas fram så att möjliga risker som hänför sig till deras särdrag kan identifieras och 
utvärderas.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 25d (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25d) Kommissionen bör regelbundet se 
över bestämmelserna för nanomaterial 
mot bakgrund av vetenskapliga framsteg.

Or. en

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 26a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26a) Vid säkerhetsbedömningar av 
ämnen, särskilt de som klassas som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 och 2, 
bör hänsyn tas till den generella 
exponeringen för sådana ämnen från alla 
källor. Samtidigt är det väsentligt för dem 
som är involverade i att ta fram 
säkerhetsbedömningar att det finns en 
enhetlig strategi för att utveckla och 
använda sådana 
exponeringsuppskattningar. Följaktligen 
bör kommissionen i nära samarbete med 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter, Europeiska 
kemikaliemyndigheten, Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och 
andra relevanta aktörer snarast möjligt 
genomföra en undersökning och ta fram 
riktlinjer för framställning och 
användning av uppskattningar avseende 
den generella exponeringen för dessa 
ämnen. 

Or. en
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Motivering

Ii synnerhet för CMR-ämnen bör säkerhetsbedömningen genomföras mot bakgrund av 
individers generella exponering för ämnen från alla källor. Riktlinjer behöver utarbetas för 
att ta fram uppskattningar avseende den generella exponeringen och för att fastställa deras 
användning i enskilda produkters säkerhetsbedömningar.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) Vid bedömning av en kosmetisk 
produkts säkerhet bör det finnas möjlighet 
att konsultera resultat från andra 
säkerhetsbedömningar som har 
genomförts inom andra relevanta 
områden. Användningen av sådana 
uppgifter bör vederbörligen styrkas och 
motiveras.

Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att använda befintliga uppgifter från riskbedömningar inom andra 
områden, men bara om detta är relevant för säkerhetsbedömningen av produkten i fråga.

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Konsumenterna bör skyddas från 
vilseledande påståenden om kosmetiska 
produkters verkan och andra egenskaper. 
Beträffande specifika påståenden om 
kosmetiska produkters egenskaper bör det 
finnas möjlighet att använda 
harmoniserade standarder.

(40) Konsumenterna bör skyddas från 
vilseledande påståenden om kosmetiska 
produkters verkan och andra egenskaper. 
För att bedöma hur välgrundade specifika 
påståenden om kosmetiska produkters 
egenskaper är, bör kommissionen lägga 
fram en rapport om användningen av 
produktpåståenden tillsammans med de 
belägg som givits för dessa, och om så 
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behövs, föreslå lämpliga åtgärder för att 
lösa alla problem som påträffats.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att endast påståenden som överensstämmer med en produkts 
verkliga egenskaper kan användas i reklam och på etiketter. I ändringsförslaget införs ett 
system av harmoniserade standarder vad gäller produktpåståenden. Detta system ska 
utarbetas av ett europeiskt harmoniseringsorgan (t.ex. Europeiska 
standardiseringskommittén). Föredraganden stödjer ett harmoniserat tillvägagångssätt men 
instämmer inte i den föreslagna lösningen. Kommissionen bör i stället se över alla 
produktpåståenden och de belägg som givits för dessa av den ansvariga personen och, om så 
behövs, föreslå lämpliga åtgärder för att lösa alla problem som påträffats.   

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning – ändringsakt
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Medlemsstaterna ska tillgodose 
marknadsövervakningsmyndigheterna 
med de befogenheter, resurser och 
kunskaper som krävs för att dessa ska 
kunna utföra sina uppgifter på rätt sätt.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) harmoniserad standard: standard som 
antagits av ett av de europeiska 
standardiseringsorgan som förtecknas i 
bilaga I till Europaparlamentets och 
rådets direktiv 98/34/EG om ett 
informationsförfarande beträffande 
tekniska standarder och föreskrifter och 

utgår
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beträffande föreskrifter för 
informationssamhällets tjänster i enlighet 
med artikel 6 i det direktivet, 

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att endast påståenden som överensstämmer med en produkts 
verkliga egenskaper kan användas i reklam och på etiketter. I ändringsförslaget införs ett 
system av harmoniserade standarder vad gäller produktpåståenden. Detta system ska 
utarbetas av ett europeiskt harmoniseringsorgan (t.ex. Europeiska 
standardiseringskommittén). Föredraganden stödjer ett harmoniserat tillvägagångssätt men 
instämmer inte i den föreslagna lösningen. Kommissionen bör i stället se över alla 
produktpåståenden och de belägg som givits för dessa av den ansvariga personen och, om så 
behövs, föreslå lämpliga åtgärder för att lösa alla problem som påträffats. 

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) nanomaterial: ett fast och avsiktligt 
tillverkat material med en eller flera yttre 
dimensioner, eller en intern struktur, med 
ett omfång på 100nm eller mindre.

Or. en

Motivering

Denna definition är baserad på den definition som vetenskapliga kommittén för
konsumentprodukter gett i sitt yttrande av december 2007 om säkerheten av användning av 
nanomaterial i kosmetiska produkter.
Nanomaterial kan på grund av sin ringa storlek uppvisa nya egenskaper i jämförelse med 
samma material som inte har nanostorlekens egenskaper. 
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 1 – led la (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

la) sårbara befolkningsgrupper: barn
under tre år, äldre personer och personer 
med nedsatt immunförsvar.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 2 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen kan justera och 
anpassa led ja) i punkt 1 efter den 
tekniska och vetenskapliga utvecklingen. 
Denna åtgärd, som syftar till att ändra 
icke-väsentliga delar av denna 
förordning, ska antas enligt det
föreskrivande förfarande med kontroll 
som avses i artikel 27.3.

Or. en

Motivering

Det finns ingen internationellt godkänd definition av nanomaterial i nuläget. Det kan därför 
bli nödvändigt att vid ett senare tillfälle anpassa definitionen efter de senaste vetenskapliga 
rönen på området.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Innan de kosmetiska produkterna släpps 1. Innan de kosmetiska produkterna släpps 
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ut på marknaden ska den ansvariga 
personen se till att de har genomgått en 
säkerhetsbedömning på grundval av den 
relevanta informationen och att det 
upprättas en säkerhetsrapport om de 
kosmetiska produkterna i enlighet med 
bilaga I.

ut på marknaden ska den ansvariga 
personen se till att de har genomgått en 
säkerhetsbedömning på grundval av den 
relevanta informationen och att det 
upprättas en säkerhetsrapport om de 
kosmetiska produkterna i enlighet med 
bilaga I.

Särskild hänsyn bör tas till partikelstorlek 
och särskilt till ”nanomaterial” såsom de 
definieras i artikel 2.

Den ansvariga personen ska se till att 
säkerhetsrapporten om de kosmetiska 
produkterna uppdateras med relevant 
kompletterande information som 
framkommit efter att produkterna släppts ut 
på marknaden.

Den ansvariga personen ska se till att 
säkerhetsrapporten om de kosmetiska 
produkterna uppdateras med relevant 
kompletterande information som 
framkommit efter att produkterna släppts ut 
på marknaden.

Kommissionen ska i nära samarbete med 
samtliga aktörer anta lämpliga riktlinjer 
för att företag, särskilt små och 
medelstora företag, ska kunna uppfylla de 
krav som fastställts i bilaga 1. Riktlinjerna 
ska fastställas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i 
artikel 27.2.

Or. en

Motivering

I bilaga 1 finns all säkerhetsinformation för kosmetiska produkter samlad och föranleder en 
kosmetisk säkerhetsrapport. Det är viktigt att de ansvariga personerna har en klar förståelse 
för alla de förpliktelser och krav som framgår av bilaga 1 och detta åstadkoms bäst genom att 
de ges tillgång till lämpliga och deskriptiva riktlinjer.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 8 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bevisning för den verkan som den 
kosmetiska produkten uppges ha, om detta 
är motiverat med hänsyn till arten av 
denna verkan eller arten av produkt.

d) Bevisning för den verkan som den 
kosmetiska produkten uppges ha.
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Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Den medlemsstat där den kosmetiska 
produkten har släppts ut på marknaden.

c) Den första medlemsstat där den 
kosmetiska produkten har släppts ut på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att anmälan endast behöver göras i den första 
medlemsstat där den kosmetiska produkten släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 10 – punkt 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Förekomst av andra ämnen i form av 
mikroniserade partiklar än de ämnen som 
förtecknas i bilagorna III–VI till denna 
förordning.

e) Förekomst av andra ämnen i form av 
nanomaterial.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 11 – punkt 1 – led ha (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ha) andra ämnen framställda i form av 
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nanomaterial än de som ingår i bilaga IV, 
V, VI och VIa och ämnen som framställts 
i form av nanomaterial och som inte 
används i enlighet med de bestämmelser 
som fastställts i dessa bilagor.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hänför sig till de ändringsförslag som introducerar ett förfaringssätt 
för säkerhetsbedömning av nanomaterial. 

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2 – inledningen och strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa ämnen får dock användas i 
kosmetiska produkter om samtliga följande 
villkor är uppfyllda efter att de i bilaga I till 
direktiv 67/548/EEG har klassificerats som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 eller 2:

Dessa ämnen får dock undantagsvis
användas i kosmetiska produkter om 
samtliga följande villkor är uppfyllda efter 
att de i bilaga I till direktiv 67/548/EEG 
har klassificerats som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategori 1 eller 2:

– De har utvärderats av vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter och 
befunnits säkra att använda i kosmetiska 
produkter, särskilt med avseende på 
exponering.

– De har utvärderats av vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter och 
befunnits säkra att använda i kosmetiska 
produkter, särskilt med avseende på den
generella exponeringen från andra 
betydande källor och med särskild hänsyn 
till sårbara befolkningsgrupper.

Or. en

Motivering

För CMR-ämnen bör säkerhetsbedömningen genomföras mot bakgrund av individers 
generella exponering för ämnen från alla källor.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 12 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommission ska senast [två år efter 
det att denna förordning offentliggjorts i 
Europeiska unionens officiella tidning] se 
till att tillvägagångssätten för utarbetning 
och användning av generella 
exponeringsuppskattningar för 
CMR-ämnen ses över, och att lämpliga 
riktlinjer utarbetas i syfte att möjliggöra 
en harmoniserad tillgång till utveckling 
och användning av sådana generella 
exponeringsuppskattningar för att 
fastställa en säker användning av ämnen 
som innehåller CMR-ämnen. Denna 
översyn ska genomföras i samråd med 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter, Europeiska 
kemikaliemyndigheten, Europeiska 
myndigheten för livsmedelssäkerhet och 
andra relevanta aktörer, med beaktande 
av relevant bästa praxis i lämplig 
utsträckning.

Or. en

Motivering

I synnerhet för CMR-ämnen bör säkerhetsbedömningen genomföras mot bakgrund av 
individers generella exponering för ämnen från alla källor. Riktlinjer behöver utarbetas för 
att ta fram exponeringsuppskattningar och för att fastställa deras användning i enskilda 
produkters säkerhetsbedömningar.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kraven i första stycket ska anses vara 
uppfyllda om de kosmetiska produkterna 

utgår
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är förenliga med tillämpliga 
harmoniserade standarder, till vilka det 
har offentliggjorts hänvisningar i 
Europeiska unionens officiella tidning.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att se till att endast påståenden som överensstämmer med en produkts 
verkliga egenskaper kan användas i reklam och på etiketter. I ändringsförslaget införs ett 
system av harmoniserade standarder vad gäller produktpåståenden. Detta system ska 
utarbetas av ett europeiskt harmoniseringsorgan (t.ex. Europeiska 
standardiseringskommittén). Föredraganden stödjer ett harmoniserat tillvägagångssätt men 
instämmer inte i den föreslagna lösningen. Kommissionen bör i stället se över alla 
produktpåståenden och de belägg som givits för dessa av den ansvariga personen och, om så 
behövs, föreslå lämpliga åtgärder för att lösa alla problem som påträffats. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Kommissionen ska fem år efter det att 
denna förordning trätt i kraft lägga fram 
en rapport för Europaparlamentet och 
rådet med alla produktpåståenden som 
använts för kosmetiska produkter och hur 
dessa överensstämmer med artikel 8.2d. 
Om kommissionen anser att påståendena 
inte har använts i enlighet med
bestämmelserna i denna artikel eller att 
de har använts trots bristande belägg i 
enlighet med artikel 8.2d ska den vidta 
lämpliga åtgärder för att se till att 
överensstämmelse uppnås och, om 
lämpligt, föreslå harmoniserade krav för 
produktpåståenden.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att se till att endast påståenden som överensstämmer med en produkts 
verkliga egenskaper kan användas i reklam och på etiketter. I ändringsförslaget införs ett 
system av harmoniserade standarder vad gäller produktpåståenden. Detta system ska 
utarbetas av ett europeiskt harmoniseringsorgan (t.ex. Europeiska 
standardiseringskommittén). Föredraganden stödjer ett harmoniserat tillvägagångssätt men 
instämmer inte i den föreslagna lösningen. Kommissionen bör i stället se över alla 
produktpåståenden och de belägg som givits för dessa av den ansvariga personen och, om så 
behövs, föreslå lämpliga åtgärder för att lösa alla problem som påträffats. 

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 17 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar rätten till skydd av, 
framför allt, affärshemligheter och 
immateriella rättigheter, ska den ansvariga 
personen se till att den kosmetiska 
produktens kvalitativa och kvantitativa 
sammansättning och, i fråga om 
parfymsammansättningar och parfymer, 
sammansättningens namn och kodnummer 
och uppgift om leverantören samt 
tillgängliga uppgifter om biverkningar och 
allvarliga biverkningar till följd av 
användning av den kosmetiska produkten 
görs tillgänglig för allmänheten med 
lämpliga medel.

Utan att det påverkar rätten till skydd av, 
framför allt, affärshemligheter och 
immateriella rättigheter, ska den ansvariga 
personen se till att den kosmetiska 
produktens kvalitativa och kvantitativa 
sammansättning och, i fråga om 
parfymsammansättningar och parfymer, 
sammansättningens namn och kodnummer 
och uppgift om leverantören samt 
tillgängliga uppgifter om biverkningar och 
allvarliga biverkningar till följd av 
användning av den kosmetiska produkten 
görs lättillgänglig för allmänheten med 
lämpliga medel.

Or. en

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 18 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska övervaka att denna 
förordning efterlevs genom kontroll av de 
kosmetiska produkter som tillhandahålls på 

Medlemsstaterna ska övervaka att denna 
förordning efterlevs genom kontroll av de 
kosmetiska produkter som tillhandahålls på 
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marknaden. marknaden.

Medlemsstaterna ska genomföra 
kontroller av lämplig omfattning genom 
att utvärdera den dokumentation som 
finns tillgänglig och, om nödvändigt, med 
hjälp av fysiska undersökningar och 
laboratorieundersökningar baserade på 
lämpliga prover. 
Medlemsstaterna ska årligen underrätta 
kommissionen om de kontroller som 
genomförts för att se till att 
bestämmelserna i denna förordning 
efterlevs och om de mest betydande 
överträdelserna. 

Or. en

Motivering

För att trygga konsumenternas hälsa och för att garantera att producenterna uppfyller kraven 
för säkerhetsrapporten i artikel 7 och i bilaga 1 måste tydliga kontrollinstrument införas.  
Föredraganden ber därför medlemsstaterna att utföra lämpliga kontroller och att underrätta 
kommissionen i fall av överträdelse.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 21 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska kräva att 
den ansvariga personer vidtar alla lämpliga 
åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder 
för att bringa produkten i 
överensstämmelse med kraven, 
tillbakadragande från marknaden eller 
återkallelse inom en rimlig tidsfrist i 
förhållande till riskens art, om något av 
följande inte efterlevs: 

1. De behöriga myndigheterna ska kräva att 
den ansvariga personen vidtar alla lämpliga 
åtgärder, inklusive korrigerande åtgärder 
för att bringa produkten i 
överensstämmelse med kraven, 
tillbakadragande från marknaden eller 
omedelbar återkallelse, om något av 
följande inte efterlevs:

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om användningen av ämnen i 
kosmetiska produkter medför en risk för 
människors hälsa som kräver åtgärder på 
gemenskapsnivå får kommissionen efter 
samråd med kommittén för 
konsumentprodukter ändra bilagorna II–VI
i enlighet med detta.

1. Om användningen av ämnen i 
kosmetiska produkter medför en risk för 
människors hälsa eller för miljön som 
kräver åtgärder på gemenskapsnivå får 
kommissionen, efter samråd med 
kommittén för konsumentprodukter och 
om nödvändigt med vetenskapliga 
kommittén för hälso- och miljörisker,
ändra bilagorna II–VIa i enlighet med 
detta.

Or. en

Motivering
Det har funnits flera fall där ämnen som använts i kosmetiska produkter och hygienprodukter 
har bevisats vara skadliga för miljön. Om sådana risker inte hanteras på ett adekvat sätt i 
andra delar av lagstiftningen bör det finnas en möjlighet att föra in sådana ämnen i bilaga II 
i denna förordning. Medborgarna förväntar sig att kosmetiska produkter och hygienprodukter 
är säkra, även för miljön, och kosmetikadirektivet bör därför inbegripa detta instrument, 
vilket kan användas i sällsynta fall. Vetenskapliga kommittén för hälso- och miljörisker är den 
kommitté som är ansvarig för miljöbedömningar. 

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 26 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen får efter samråd med 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter ändra 
bilagorna III−VI och VIII i syfte att 
anpassa dem till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen.

2. Kommissionen får efter samråd med 
vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter, som ska ge sitt 
utlåtande senast sex månader efter 
kommissionens begäran, ändra 
bilagorna III–VIa och VIII i syfte att 
anpassa dem till den tekniska och 
vetenskapliga utvecklingen.

Or. en
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Motivering

För att garantera en hög nivå av konsumentskydd och rättssäkerhet för tillverkare är det 
nödvändigt att fastställa en klar tidsfrist för vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter 
då den utvärderar risker vid användning av ämnen, inklusive nanomaterial, i kosmetiska 
produkter.

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 31 utgår
Formell invändning mot harmoniserade 

standarder
1. Om en medlemsstat eller kommissionen 
anser att en harmoniserad standard inte 
helt uppfyller kraven i de tillämpliga 
bestämmelserna i denna förordning, ska 
kommissionen eller den berörda 
medlemsstaten ta upp frågan och lägga 
fram sina argument inför den kommitté 
som inrättats genom artikel 5 i 
direktiv 98/34/EG. Kommittén ska utan 
dröjsmål lämna ett yttrande.
2. På grundval av kommitténs yttrande 
ska kommissionen besluta att 
offentliggöra, inte offentliggöra, delvis 
offentliggöra, behålla eller dra tillbaka 
hänvisningarna till de berörda 
harmoniserade standarderna i 
Europeiska unionens officiella tidning.
3. Kommissionen ska underrätta 
medlemsstaterna och den berörda 
europeiska 
standardiseringsorganisationen om detta. 
Den ska vid behov kräva en översyn av 
den berörda harmoniserade standarden.

Or. en
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Motivering

Det är nödvändigt att se till att endast påståenden som överensstämmer med en produkts 
verkliga egenskaper kan användas i reklam och på etiketter. I ändringsförslaget införs ett 
system av harmoniserade standarder vad gäller produktpåståenden. Detta system ska 
utarbetas av ett europeiskt harmoniseringsorgan (t.ex. Europeiska 
standardiseringskommittén). Föredraganden stödjer ett harmoniserat tillvägagångssätt men 
instämmer inte i den föreslagna lösningen. Kommissionen bör i stället se över alla 
produktpåståenden och de belägg som givits för dessa av den ansvariga personen och, om så 
behövs, föreslå lämpliga åtgärder för att lösa alla problem som påträffats. 

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning – ändringsakt
Artikel 34 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Artikel 26.2 gäller inte för kosmetiska 
produkter som består av nanomaterial och 
som ännu inte införts i bilaga III−VIa om 
de släppts ut på marknaden före det 
datum som anges i punkt 1 i denna 
artikel. Dessa produkter får finnas kvar 
på marknaden upp till två år efter det 
datum som anges i punkt 2. Efter detta 
datum ska artikel 11h och artikel 26.2 
gälla.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att införa en övergångsperiod för de produkter som innehåller 
nanomaterial som ännu inte förts in i bilagorna och som har släppts ut på markanden innan 
denna förordning trätt ikraft.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning – ändringsakt
Bilaga VIa (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga VIa
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Förteckning över andra tillåtna 
nanomaterial än de som ingår i bilaga III, 
IV, V eller VI

Or. en

Motivering

Nanomaterial som har bedömts som säkra för användning i kosmetiska produkter bör ingå i 
en ny förteckning i bilaga VIa.
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MOTIVERING

Som en del av sin strategi för att förenkla lagstiftningsmiljön har kommissionen beslutat att 
omarbeta rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av lagstiftningen om kosmetiska 
produkter. Direktivet, som har varit föremål för 55 ändringar sedan det antogs 1976, har blivit 
otympligt och föråldrat och tillhandahåller inte längre den nödvändiga rättssäkerheten på ett 
snabbt föränderligt område. Med omarbetningen syftar kommissionen till att undanröja 
rättslig osäkerhet och inkonsekvenser genom att införa en rad definitioner och 
tillämpningsåtgärder. För att undvika avvikelser vid det nationella införlivandet har 
kommissionen ändrat aktens rättsliga form från direktiv till förordning.

Ett annat huvudmål är att öka säkerheten för kosmetiska produkter. Eftersom det nuvarande 
kosmetikadirektivet inte innehåller tydliga krav på säkerhetsbedömning inför kommissionen 
nu ”minimistandarder” för detta ändamål.

Föredraganden stöder starkt detta mål och vill dessutom stärka säkerhetsaspekten för att 
säkerställa skyddet och hälsan för alla konsumenter. Totalt är betänkandet inriktat på 
fyra aspekter:

Säkerhetsbedömning av kosmetiska produkter

Enligt artikel 7 måste den ansvariga personen göra en säkerhetsbedömning med alla relevanta 
upplysningar innan en kosmetisk produkt släpps ut på marknaden. I bilaga I i förordningen 
beskrivs de relevanta upplysningar som måste ingå i säkerhetsbedömningen. Det är viktigt att 
alla ansvariga personer tydligt förstår alla förpliktelser och krav som ingår i denna bilaga. 
Därför ber föredraganden kommissionen att i nära samarbete med alla aktörer anta riktlinjer
som hjälper de ansvariga personerna att utarbeta säkerhetsbedömningarna och 
produktsäkerhetsrapporten för sina produkter.

För att garantera säkerheten för konsumenterna och producenternas efterlevande av kraven på 
en säkerhetsrapport som fastställs i både artikel 7 och i bilaga I måste tydliga 
kontrollinstrument införas. Föredraganden ber därför medlemsstaterna att göra lämpliga 
kontroller och att i händelse av bristande efterlevnad avlägga rapport inför kommissionen.

Användningen av nanomaterial i kosmetiska produkter

Redan i dag ingår nanomaterial i många produkter på marknaden. År 2006 uppskattade 
kommissionen mängden kosmetiska produkter innehållande nanopartiklar till omkring 
5 procent.

Det finns ett stort antal definitioner på vad som ska kallas nanomaterial, vilka i de flesta fall 
gäller ämnets storlek. För att undvika rättslig osäkerhet är det viktigt att fastställa vad som 
menas med nanomaterial. Därför inför föredraganden i denna förordning en definition som 
baseras på en definition som utvecklades av vetenskapliga kommittén för 
konsumentprodukter i december 2007. 
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På grund av sin ringa storlek har nanomaterial speciella egenskaper. Dessa egenskaper kan 
vara mycket positiva, men samtidigt kan de också medföra nya risker. Därför bör dessa 
produkter, för att säkerheten för konsumenterna ska säkerställas, granskas av vetenskapliga 
kommittén för konsumentprodukter på grundval av en nanospecifik säkerhetsbedömning 
innan de släpps ut på marknaden. Föredraganden föreslår införande av en övergångsperiod för 
befintliga produkter som innehåller nanomaterial.

Nanomaterial som används som färgämnen, konserveringsmedel och UV-filter täcks redan i 
bilagorna IV, V och VI i denna förordning och måste redan registreras positivt av 
kommissionen efter samråd med vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter. 

För att säkerställa säkerheten hos kosmetiska produkter bör man kräva en utvärdering av 
vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter av alla produkter med nanomaterial som 
inte ingår i bilagorna IV, V och VI. Föredraganden lägger därför fram ändringsförslag där 
man inför ett identiskt förfarande för alla nanomaterial.

Eftersom forskningen om nanomaterial fortfarande pågår ombeds kommissionen att 
regelbundet se över denna förordning med tanke på nanomaterial.

Användningen av cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i 
kosmetiska produkter

I samband med den sjunde ändringen av kosmetikadirektivet infördes ett totalförbud mot 
cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen i kategori 1 och 2 i 
kosmetiska produkter. Ändå kan det förkomma fall då användningen av vissa av dessa ämnen 
är nödvändig för att framställa en kosmetisk produkt. I sådana fall kan det finnas undantag 
från totalförbudet, om vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter finner att ämnet på 
ett säkert sätt kan användas i kosmetika. 

Kommissionens förslag innehåller redan stränga krav som alla måste uppfyllas för att ämnen 
som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska i kategori 1 
eller 2 ska få användas i en kosmetisk produkt. Föredraganden skärper detta grepp genom att 
införa ytterligare krav. Dessutom inför hon i denna förordning begreppet global exponering.

Följaktligen måste hänsyn tas till den globala exponeringen för cancerframkallande, mutagena 
och reproduktionstoxiska ämnen från alla områden (livsmedelssektorn, kosmetika, andra 
konsumentprodukter) av vetenskapliga kommittén för konsumentprodukter, när den 
utvärderar säkerheten för det cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämne 
som ska användas i en kosmetisk produkt. 

Men eftersom det för närvarande inte finns någon allmän metod för att mäta den globala 
exponeringen av cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen och 
eftersom detta är en fråga som inte bör hanteras genom kosmetikaförordningen ber 
föredraganden kommissionen att utveckla kalkyler för att mäta global exponering och att 
sedan i enlighet härmed se över kosmetikaförordningen.
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Användningen av produktspecifika påståenden för kosmetiska produkter

Det är ofta genom de specifika egenskaperna hos en kosmetisk produkt som konsumenten 
övertygas att köpa produkten. Sådana produktspecifika påståenden är en känslig fråga 
eftersom konsumenterna för det mesta inte har någon möjlighet att bedöma om de är korrekta 
utan måste förlita sig på vad produkten utlovar. För att skydda konsumenten måste man därför 
se till att endast de egenskaper som produkten verkligen har kan användas för att 
marknadsföra och märka produkten.

I kommissionens förslag understryks i artikel 16 att kosmetiska produkter inte får innehålla 
några produktspecifika påståenden som är missledande eller till och med falska och att 
påståendena måste bevisas i produktinformationen. Dessutom införs genom kommissionens 
förslag ett system med harmoniserade standarder som gäller specifika produktpåståenden. 
Dessa standarder bör utvecklas av ett europeiskt harmoniseringsorgan, till exempel 
Europeiska standardiseringskommittén.

Trots att föredraganden stöder tanken på en harmoniserad strategi för specifika 
produktpåståenden i syfte att säkerställa produktsäkerhet och pålitlig information till 
konsumenterna är hon emot tanken på att ge större ansvar för detta till ett 
europeiskt harmoniseringsorgan enligt beskrivningen i kommissionens förslag.

Privata organ som Europeiska standardiseringskommittén, som domineras av de berörda 
industrisektorerna, kan inte bli ansvariga för en så känslig fråga som specifika
produktpåståenden, där en oberoende bedömning är helt nödvändig.

Därför ber föredraganden kommissionen att se över alla specifika produktpåståenden som för 
närvarande används för kosmetiska produkter samt det sätt på vilket de bevisas av den 
ansvariga personen. Om kommissionen dessutom upptäcker en skillnad mellan beviset för de 
specifika produktpåståenden som används för kosmetiska produkter och de bestämmelser för 
konsumentinformation och säkerhet som är fastställda i denna förordning bör den vidta 
lämpliga åtgärder för att säkerställa efterlevandet och, om det är lämpligt, förslå att införa 
harmoniserade krav för specifika produktpåståenden.
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