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  KOSMETIKA 

2008 

  

PS G7 29. 2. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) 

a) Presentation of the Presidencyś work programme 

for this dossier 

b) Explanation of procedures to be followed for 

codification and recast proposals 

c) Presentation of the proposal and the impact 

assessment 

d) First exchange of views 

doc. 6725/08 + ADD 1 + ADD 2 

MUDr. D. Jírová, 

CSc. (SZÚ), 

Ing. J. Kafková 

(ÚNMZ) 

Na úvodním jednání představila Komise nový návrh nařízení, který pokrývá 

problematiku doposud regulovanou několika směrnicemi (k dnešnímu dni 55 

změn). Nový návrh si klade za cíl zjednodušení legislativy v souladu s principy 

„lepší regulace“ a také reaguje na aktuální změny v odvětví kosmetiky s cílem 

zvýšit bezpečnosti kosmetických přípravků. Jedná se o zjednodušení směrnice 

Rady 76/768/EHS ze dne 27. 7. 1976 o sbližování právních předpisů ČS týkajících 

se kosmetických prostředků. ČS prezentovaly své obecné postoje k návrhu s tím, 

že konkrétní připomínky budou prezentovat při projednávání jednotlivých 

ustanovení návrhu. 

PS G7 31. 3. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) – examination of the proposal: 

- Chapter I (Article 1 and Article 2); 

- Chapter II (Article 3 to Article 6); 

- Chapter III (Article 7 to Article 10 and Annex I) 

doc. 6725/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 

ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 + ADD 1 + 

ADD 2 

MUDr. D. Jírová, 

CSc. (SZÚ), 

Ing. J. Kafková 

(ÚNMZ), 

Ing. M. Kapoun (MZ) 

PS diskutovala kapitoly I-III návrhu včetně přílohy I. Vzhledem k tomu, že se jedná o 

první čtení návrhu v PS, mají všechny ČS, včetně ČR, registrovanou výhradu 

k přezkumu celého návrhu. S ohledem na proběhlou diskusi SIPRES vyzvalo ČS 

k zasílání písemných návrhů a připomínek k definicím a jazykovým úpravám znění 

textu návrhu, aby mohlo rozeslat ostatním ČS na další jednání a zajistit jazykové 

opravy. ČR zažádala o informaci, v které části projednávání dokumentu je možno 

požádat o provedení opravy odborné terminologie v textu  ( Jde např. o vyjasnění 

překladu pojmu skin, které bylo přeloženo jako pokožka, ale správně má jít o kůži ) ČR 

přepracování do formy nařízení podporuje, neboť stanoví jasná pravidla, která 

neumožňují rozdílné provádění ze strany ČS.  

PS G7 17. 4. 2008  Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

Products (recast) - examination of the proposal: 

- Chapter IV (Article 11 to Article 13);  

- Chapter V (Article 14); 

- Chapter VI (Article 15 to Article 17); 

- Chapter VII (Article 18 to Article 20); 

- Chapter VIII (Article 21 to Article 23) 

doc. 6725/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 

ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7  CODEC 240 + ADD 1 

+ ADD 2 

MUDr. D. Jírová, 

CSc. (SZÚ), 

Ing. M. Kapoun (MZ) 

Byly projednány kapitoly IV-VII. S ohledem na proběhlou diskusi SIPRES vyzvalo ČS 

k zasílání písemných návrhů a připomínek k textu a jazykovým úpravám znění textu do 

ukončení 1. čtení. ČR podporuje současné znění, které zajišťuje, že budou dále 

posíleny některé prvky předpisového rámce pro kosmetické přípravky, jako např. 

kontrola trhu s cílem zajistit vysokou míru ochrany lidského zdraví. V souvislosti 

s tímto nařízením  vejde v ČR konečně v platnost, v souladu s právem ES, zákaz 

uvádění na trh výrobků testovaných na zvířatech - do současné doby jen nedostatečně 

upraveno v Zákoně o ochraně  zvířat proti  týrání. Konkrétní připomínky k čl. 10, 18 a 

20 návrhu uplatnila ČR písemně dne 12. 5. 2008. 
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PS G7 14. 5. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) - examination of the proposal: 

 

-  continuation of Chapter VIII (Articles 21 to 

23); 

- Chapter IX (Articles 24 and 25); 

-  Chapter X (Articles 26 to 34); 

-  Preamble to Annexes II to VI; 

-  general overview of Annexes II to X. 

(doc. 6725/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 

ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7  

CODEC 240 + ADD 1 + ADD 2) 

MUDr. D. Jírová, 

CSc. (SZÚ), Ing. M. 

Kapoun (MZ) 

Dokončeno první čtení paragrafovaného znění návrhu v PS. Pro příští jednání bude 

připravena nová verze zohledňující dosavadní výsledky jednání, ve které budou 

zapracovány stanoviska jednotlivých ČS formou poznámek pod čarou.  Z dosavadního 

jednání vyplynulo, že lze očekávat další diskusi především ke spolupráci kontrolních 

orgánů a systému varování o nebezpečných výrobcích a k otázce zavedení 

diferencovaného režimu pro jednotlivé kategorie látek klasifikovaných jako 

karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci. ČR vznesla žádost o vysvětlení, 

proč došlo bez udání důvodu k vypuštění článku 8a Směrnice 76/768/EHS, který 

umožňoval zavést do seznamu výhradně povolených látek i nové látky na dobu 3 let, 

kdy by měla být zpracována dokumentace o bezpečnosti k posouzení EK a požádat o 

zařazení takových látek do seznamu výhradně povolených látek.  

 

PS G7 10. 6. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) - examination of the proposal: 

 

-  Scope and general principles (Articles 1, 3, 6) 

-  Definitions  (Article 2) 

-  Elements of the New Approach (Articles 5, 9, 16, 

31) 

-  Safety of the product (Articles 7, Annex I, 8) 

-  Regulation of substances (Articles 11, 12, 13, 26, 27, 

Preamble to annexes II-VI) 

-  (should time permit) Tools for in-market control 

(Articles 4, 10, 18, 19, 20, 21, 22, 23) 

6725/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 ECO 

27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 + ADD 1 + 

ADD 2   

DS 584/08  

MUDr. D. Jírová, 

CSc. (SZÚ), Ing. M. 

Kapoun (MZ), RNDr. 

K. Popadičová 

(ÚNMZ) 

Pro jednání PS G7 dne 10. 6. 08 předložilo SIPRES nový dokument zohledňující 

výsledky dosavadního projednávání, ve kterém jsou připomínky jednotlivých ČS 

zohledněny formou poznámek pod čarou a bylo zahájeno druhé kolo projednávání 

paragrafovaného znění návrhu. Písemné připomínky ČR byly v tomto znění 

zohledněny, formou poznámky pod čarou zůstala registrována připomínka ČR k čl. 18 

– Kontrola trhu. 

SIPRES sdělilo, že příslušný výbor EP (ENVI) zahájí projednávání návrhu v září 2008, 

v listopadu by měl výbor o návrhu hlasovat a předložení do 1. čtení v EP se 

předpokládá v prosinci 2008. 

PS G7 25. 6. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) : 

- examination of draft presidency compromise 

proposals. 

(docs. 6725/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 

37 ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 + ADD 

1 + ADD 2 DS 584/1/08 REV 1) 

 

MUDr. D. Jírová, 

CSc. (SZÚ), Ing. M. 

Kapoun (MZ), RNDr. 

K. Popadičová 

(ÚNMZ) 

SIPRES připravilo pro jednání PS nový dokument, ve kterém byly stanoviska ČS 

zaneseny formou poznámek pod čarou a text byl SIPRES upraven v návaznosti na 

výsledky dosavadního projednávání. PS G7 projednávala znovu některé články návrhu 

(2-4, 7-11) s tím, že SIPRES očekávalo reakci na jím provedené úpravy Všechny ČS, 

včetně ČR, mají registrovanou výhradu k přezkumu celého návrhu. MT a DK mají 

registrovanou parlamentní výhradu.  

Pro předání agendy FRPRES bude vypracována nová verze zahrnující výsledky tohoto 

jednání. ČR drží svou obecnou výhradu  k přezkumu textu v souvislosti s rozsáhlými 

diskusemi na národní úrovni v oblasti výkonu dozoru a praktické implementace 

nařízení. ČR pochybuje o funkčnosti modelu, kdy odpovědná osoba není vázána 
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reagovat na požadavky a termíny orgánu dozoru z jiného ČS. Může nastat problém s 

jazykovou komunikací – např. zpoždění při překladech, protože odpovědná osoba 

může komunikovat také jen ve svém mateřském jazyce. Kromě toho orgán dozoru v 

zemi, kde odpovědná osoba sídlí, nemusí být vůbec o probíhajícím řízení informován. 

PS G7 2. 7. 2008 Regulation of the European Parliament and of the 

Council on cosmetic products (recast) 

Market surveillance (Articles 18, 19 and 20) 

Non-compliance and safeguard clause (Articles 21 and 

22) 

Administrative cooperation (Articles 23 to 25) 

Notification (Article 10)  

(poss.) Establishment of the obligations of economic 

operators (Articles 2 and 4) 

(6725/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 ECO 

27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 + ADD 

1 + ADD 2, DS 584/1/08 REV 1) 

MUDr. D. Jírová, 

CSc. (SZÚ) 

FRPRES pokračovalo v druhém kole projednávání paragrafovaného znění návrhu na 

základě nového dokumentu zpracovaného SIPRES, ve kterém byla stanoviska ČS 

uvedena ve formě poznámek pod čarou. V textu byly zohledněny také připomínky ČR 

týkající se realizace dozoru nad trhem, stále však trvá výhrada ČR ke kapitole VIII 

(Nesplnění požadavků, Ochranná doložka), pokud jde o ukládání opatření odpovědné 

osobě se sídlem v jiném členském státě a k otázkám spolupráce dozorových orgánů. 

 

 

PS G7 16. 7. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) 

 Administrative cooperation (Articles 23 to 25) 

 Notification (Article 10) 

 Labelling, product claims and access to 

information (Articles 15 to 17) 

 (poss.) Establishment of economic operators' 

obligations (Articles 2 and 4) 

(6725/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 

ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 + ADD 1 

+ ADD 2, DS 584/2/08 REV 2) 

MUDr. D. Jírová, 

CSc. (SZÚ),  

Ing. M. Kapoun, 

(MZ), 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ) 

PS G7 pokračovala v projednávání dílčích částí návrhu (Kapitola VIII – Nesplnění 

požadavků, Ochranná doložka a Kapitola III – Posouzení bezpečnosti, Informační 

dokumentace k výrobku, Oznamování). Diskuse byla věnována především otázkám 

řádné správní praxe, spolupráce mezi kontrolními orgány, formy a obsahu notifikace 

výrobků a systém hlášení rámcových receptur pro účely první pomoci. V otázkách 

správné administrativní praxe a to zejména v obl. pravidel pro spolupráci kontrolních 

orgánů při ověřování obsahu povinné dokumentace k výrobku, nedošlo k dosažení 

shody. Tuto část textu chápou ČS rozdílně. Text čl. 23 a 24 bude FRPRES podroben 

revizi a bude po konzultaci s Komisí navrženo upravené znění. Návrhy úprav textu 

budou Předsednictvím spolu s Komisí zpracovány do nového návrhu dokumentu, který 

bude předložen do příštího jednání. Zůstává v platnosti výhrada ČR ke kapitole VIII, 

čl. 21 – Nesplnění požadavků. 

PS G7 3. 9. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) 

 Labelling, product claims and access to 

information (Articles 15 to 17) 

 Obligations for economic operators (Articles 4a, 

4b and 4c) 

 Definitions (Article 2) 

 Restrictions for certain substances 

(Articles 11 to 13) 

 Animal testing (Article 14) 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ), 

MUDr. D. Jírová, 

CSc. (SZÚ),  

 

FRPRES pokračovalo na jednání PS v dalším kole projednávání. Byly projednány 

připomínky ČS k označování výrobků, získávání informací o výrobku cestou využívání 

harmonizovaných norem, zpřístupnění některých informací spotřebiteli, úpravy definic 

látky, směsi, odpovědné osoby, distributora, prodejce a otázky provádění zkoušek na 

zvířatech u ingrediencí. V otázce povinného značení země původu u dovážených 

výrobků do Společenství bylo dosaženo souladu a požadavek bude zaveden jako 

povinný. V otázkách nově navrhovaného značení šarže pomocí data výroby a značení 

minimální trvanlivosti u všech výrobků dle návrhu některých států nebyla dosažena 

podpora ze strany Komise. K oblasti využívání harmonizovaných norem k získávání 

údajů o vlastnostech výrobku a shromažďování informací o výrobku vyjádřil Výbor 

ENVI Parlamentu připomínky. Před uplatňováním harmonizovaných norem 

upřednostňuje zpracování a využívání pokynů Komise. V oblasti definic bude znovu 
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(6725/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 ECO 

27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 + ADD 1 + 

ADD 2 – DS 584/3/08 REV 3) 

 

přehodnocena definice distributora a prodejce ve vztahu k definici uvedené v Nařízení 

REACH a Rozhodnutí k Novému přístupu tak, aby se neohrozila koncepce odpovědné 

osoby definované v návrhu Nařízení pro kosmetiku, která je v souladu se stávající 

Směrnicí pro kosmetiku. Zůstává v platnosti výhrada ČR ke kapitole VIII, čl. 21 – 

Nesplnění požadavků. 

PS G7 17. 9. 2008 Regulation of the European Parliament and of the 

Council on cosmetic products (recast) 

- Restrictions for certain substances (Article 12) 

- Nanotechnologies and frame formulation (Article 2 

etc.) 

-Articles 5 to 9 and Annex I 

 -(poss.)-Implementing measures and final   

provisions (Articles 26 to 34) 

6725/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 ECO 

27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240  + ADD 1 + 

ADD 2 – DS 584/4/08 REV 4 (to follow) 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ),  

MUDr.  D. Jírová, 

CSc. (SZU), 

Ing. M. Kapoun, 

(MZ) 

ČR neměla k textu projednávaných bodů na jednání 3. 9. 2008 zásadní připomínky. 

Diskutováno bylo upravené znění článku 12- Látky CMR (zvláště pokud jde o 

stanovení výjimek pro použití látek CMR kategorie 1 a 2 v kosmetických přípravcích) 

a s ním související pozměňovací návrhy EP. PS zůstala v názorech na otázku vypuštění 

odkazu na potravinářskou legislativu při udělování výjimek pro látky CMR kategorie 1 

a 2 rozdělena, FRPRES bude o vývoji diskuse informovat EP. Dále byly diskutovány 

otázky endokrinních disruptorů (s tím, že tato otázka vyžaduje další přezkum) a otázka 

definice nanomateriálů (řada ČS si vyžádala výhradu k přezkumu těchto 

pozměňovacích návrhů, s tím byla diskuse uzavřena)) EK prezentovala portál 

notifikace kosmetických přípravků (Cosmetic Products Notofications Portal –CPNP). 

Z následné diskuse vyplynula, řada konkrétních nedořešených otázek, které by měly 

být předmětem zvláštní technické skupiny. ČR má stále spolu s ostatními ČS 

registrovanou výhradu k nastavenému způsobu spolupráce mezi dozorovými orgány a 

odpovědnými osobami v jednotlivých ČS (PPČ k čl. 21). Další jednání PS se uskuteční 

8. 10. 2008     

PS G7 8. 10. 2008 Regulation of the European Parliament and of the 

Council on cosmetic products (recast) 

 Briefing on discussions with the 

EP rapporteur and further action 

 Frame formulation (Article 2 etc.) 

 Articles 5 to 9 and Annex I 

 Implementing measures and final provisions 

(Articles 26 to 34) 

 – (possibly) Article 12 

 6725/1/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37  

ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240  REV 

1 + ADD 1 + ADD 2 – DS 584/5/08 REV 5 (to follow) 

Ing. M. Kapoun 

(MZ), RNDr. K. 

Popadičová (ÚNMZ) 

 

 

Probíhá třetí kolo projednávání návrhu se zaměřením na ty konkrétní části návrhu, ke 

kterým bylo registrováno největší množství připomínek ČS, včetně souvisejících 

pozměňovacích návrhů EP, přílohy dosud projednávány nebyly. FRPRES informovalo 

PS o výsledku neformálního trialogu s EP dne 23. 9. 2008. Byly identifikovány hlavní 

sporné body v další diskusi s EP ( jedná se zejména o hodnocení bezpečnosti,o otázku 

definic, CMR látky, a údaje o výrobku)  a avizováno datum dalšího trialogu s EP – 

20.10.2008. 

Nad některými spornými body návrhu bylo již v rámci PS dosaženo konsensu. ČR má 

v otázce spolupráce kontrolních osob registrovánu výhradu z důvodu pochybnosti o 

funkčnosti modelu, kdy odpovědná osoba není vázána reagovat na požadavky a 

termíny orgánu dozoru jiného ČS. Kromě výše uvedeného nemá ČR k textu zásadní 

připomínky.  
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PS G7 21. 10. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) 

 Information on talks with the European Parliament 

rapporteur and follow-up 

 Nanomaterials: presentation by an expert from the 

Scientific Committee on Consumer Products 

(SCCP) 

 Examination of the proposal, in particular 

 Nanomaterials (definition and procedures) 

 Articles 1, 3, 11 and 21 

 Annexes II to VI: preamble and rapid examination 

 Examination of some amendments tabled in the 

European Parliament 

6725/1/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 ECO 

27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 REV 1 + ADD 1 

+ ADD 2 – DS 584/6/08 REV 6 (to follow) 

Ing. M. Kapoun 

(MZ),  

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ) 

Na jednání PS se pokračovalo v projednávání dalších částí návrhu v kontextu 

pozměňovacích návrhů EP. PS G7 uzavřela diskusi k čl. 1,3 a11. ČS byly vyzvány 

k předložení stanoviska  především pokud jde o návrh  na vytvoření pozitivního 

seznamu nanomateriálů. FRPRES předložilo podrobný harmonogram dalšího postupu 

projednávání s cílem dosáhnout udělení mandátu COREPERem I dne 10. 12. 2008 

k jednání s EP za účelem dosažení dohody v 1. čtení, jehož datum bylo avizováno na 

13. 1. 2009. 

 

PS G7 29. 10. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) 

 Reference to the GHS Regulation (particularly 

Article 17) 

 Preamble to Annexes II to VI 

 Article 2 (serious risk and committee procedure), 

Article 4 (mandate), Article 4b (recital concerning 

distributors), Article 4c (identification of storage 

locations and traceability), Article 10(a) and (e), 

Article 12, Article 15(1)(c) and (e), Article 16 

(Ms Roth Behrendt's amendments), Article 19 and 

Article 34 

6725/1/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 

ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7 

CODEC 240 REV 1 + ADD 1 + ADD 2 – DS 

584/7/08 REV 7 (to follow) 

Ing. M. Kapoun 

(MZ), RNDr. H. 

Bendová (SZÚ), 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ) 

PS pokračovala v projednávání dalších konkrétních částí návrhu v kontextu 

pozměňovacích návrhů EP a výsledků neformálních trialogů FR PRES a EP. Jednalo se 

zejména o části návrhu, ke kterým bylo vzneseno ze strany ČS větší množství 

připomínek s tím, že cílem FRPRES bylo dosáhnout maximálního možného 

kompromisu a stažení PPČ. Konsensu bylo na jednání dosaženo v následujícíh otázkách: 

změny textu návrhu provedené v návaznosti na Nařízení REACH a GHS,  

text „Úvodu k přílohám II až VI“ (budou upřesněny a upraveny definice týkající se 

kontaktu s oční sliznicí a „rinse –off product“),  článek 2 – Definice, článek 4b) – 

Povinnosti distributora. 

 

PS G7 11. 11. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) 

-  Article 4 (mandate), Article 15(1)(c) and (e), 

Article 16, Article 17, Article 19, Article 21(4), third 

Ing. M. Kapoun 

(MZ), RNDr. H. 

Bendová (SZÚ), 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ) 

PS projednávala dílčí části textu (spolupráce dozorových orgánů a odpovědných osob, 

údaje o výrobku, povinnosti jednotlivých čl. dodavatelského řetězce, označování, 

vstup v platnost), ke kterým mají ČS stále výhrady, s cílem dosáhnout konsensu v 

kontextu pozměňovacích návrhů EP. PRES bude informovat zpravodaje EP o průběhu 

jednání a pro účely dalšího jednání dne 24. 11. 2008 předloží novou verzi návrhu. 
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subparagraph, Article 22 (DK footnote) and 

Article 34 and examination of the document 

submitted by the Commission. 

-Annexes II to VI: noting the completion of work in 

response to Member States' comments 

-Examination of some European Parliament 

amendments 

-Examination of the recitals 
6725/1/08 REV 1 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 

37 ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 – DS 

584/7/08 REV 7 

 

 

Hlasování v plénu EP bylo posunuto na 2. 12 2008. 

PS G7  24. 11. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic products 

(recast) 

-Examination of unresolved issues, particularly 

Articles 10, 34, 18, 21, 21a and 22 

-Examination of some European Parliament 

amendments, if appropriate 

-Examination of recitals not yet considered 

6725/1/08 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 37 

ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 REV 1 – 

DS 584/8/08 REV 8 (to follow) 

MUDr. D..Jírová 

(SZÚ), Ing. M. 

Kapoun (MZ),  

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ),  

Ing. M. Chloupek 

(ÚNMZ) 

FRPRES informovalo PS o vývoji situace kolem právní povahy textu (tj. recast x nový 

návrh) s tím, že dle stanoviska příslušného výboru EP se jedná o "recast". PS 

diskutovala další dosud nedořešené části textu návrhu (kontrola trhu, nesplnění 

požadavků, notifikační portál). Hlasování v plénu ENVI je stanoveno na 2. 12. 2008, na 

něj bude navazovat trialog s EP a zasedání PS dne 5. 12. 2008, jehož cílem bude 

odsouhlasit kompromisní znění návrhu za účelem jeho předložení CRP I dne 10.12.2008 

s cílem získat mandát k předání EP do 1. čtení. 

PS G7 5. 12. 2008 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast) 

-Examination of the European Parliament's 

amendments 

-Examination of recitals not yet considered 

   6725/1/08 REV 1 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 

37 ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 

16408/08 MI 495 ENT 296 CONSOM 199 SAN 299 

ECO 175 ENV 896 CHIMIE 78 CODEC 1670 (to 

follow). 

MUDr. D. Jírová 

(SZÚ),  

Ing. M. Kapoun 

(MZ),  

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ) 

V rámci jednání byly diskutovány PN EP, tak jak byly odhlasovány ENVI dne 2. 12. 

2008, s cílem dosáhnout konsensuálního stanoviska v rámci PS, a to především v 

otázkách pro EP zásadních, tj.nanomateriály, zahrnutí environmentálních aspektů a 

zahrnutí dalších definic či úprava definic stávajících (subdodavatel, padělky, atd.). PS se 

dále shodla na tom, že v otázce právního původu textu (tj. zda je o "recast" nebo "novou 

verzi") bude požádán o stanovisko CRP I buď v tomto týdnu  nebo v týdnu následujícím. 

FRPRES avizovalo snahu o dosažení dohody s EP a možnost ještě jednoho setkání PS. 

1. čtení v EP je k datu stanoveno na 13. 1. 2009. 

PS G7 16. 12. 2008 Regulation of the European Parliament and of the 

Council on cosmetic products (recast) : 

 -Examination of the remaining European Parliament 

amendments. 

-Examination of the Presidency compromise. 

Ing. M. Kapoun 

(MZ),  

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ) 

V době převzetí agendy CZPRES se FR PRES nepodařilo získat mandát PS k dalším 

jednáním s EP pokud jde o pozměňovací návrhy odsouhlasené plenárním zasedáním 

Výboru EP ENVI dne 2. 12. 2008. K datu není známo stanovisko EP ke změnám, které 

byly s ohledem na diskuse v pracovní skupině provedeny v původním návrhu EK a 

rovněž v rámci pracovní skupiny nebylo dosaženo konsensu nad některými částmi textu. 
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  6725/1/08 REV 1 MI 71 ENT 40 CONSOM 25 SAN 

37 ECO 27 ENV 109 CHIMIE 7 CODEC 240 

 -17069/08 MI 540 ENT 314 CONSOM 219 SAN 

331 ECO 184 ENV 978 CHIMIE 81 

CODEC 1784 (to follow). 

 

Neuzavřené zůstávají otázky týkající se nastavení povinností jednotlivých článků 

dodavatelského řetězce (odpovědná osoba, distributor), uvádění údajů o výrobku, 

specifikace informací, ke kterým bude mít přístup veřejnost, otázka nastavení 

diferencovaného režimu pro látky karcinogenní, mutagenní a toxické pro reprodukci, 

oznamování a označování kosmetických přípravků, zavedení posouzení nanomateriálů 

v kosmetických přípravcích, nastavení způsobu spolupráce mezi odpovědnými osobami 

a dozorovými orgány v případě zjištění závažných nežádoucích účinků a nesplnění 

požadavků stanovených nařízením, vstupu v platnost nařízení (v kontextu povinností 

stanovených nařízením). 1. čtení v EP bylo posunuto až na březen, k datu avizován 

termín 10. 3. 2009.   

CRP 1 18. 12. 2008 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on cosmetic products(recast) 

-Examination of the recasting issue 

SZB Coreper byl požádán o stanovisko ve věci právní otázky návrhu. Právní služba Rady 

byla názoru, že jde o nový návrh, kdežto právní služby EK a Komise se domnívaly, že 

jde o recast. FR PRES navrhlo kompromisní řešení situace. Rada vydala prohlášení, ve 

kterém uvádí, že i když se nedomnívá, že by zcela byly naplněny podmínky 

Meziinstitucionální dohody týkající se „recastu“, může s ohledem na stav projednávání 

předmětného návrhu souhlasit s formou „recastu“, aniž by šlo o precedens do budoucna. 

To znamená, že odmítne každý další návrh předložený EK, který by byl stejného 

charakteru, tj. změna směrnice na nařízení formou „recast“. To ve svém prohlášení 

podpořila také EK. Toto řešení bylo předloženo k odsouhlasení COREPER I dne 

18. 12. 2008 - kromě PT bylo odsouhlaseno všemi členskými státy. 

PSG7  16. 1. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast): 

 - examination of European Parliament amendments 

43-57; 

 - examination of draft presidency compromise 

proposals on nanomaterials, counterfeit  

   products, issues related to subcontractor's 

responsibilities and environmental aspects; 

 - examination of corresponding recitals. 

(doc. 17069/08 MI 540 ENT 314 CONSOM 219 SAN 

331 ECO 184 ENV 978 CHIMIE 81) CODEC 1784 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ), MUDr. D. 

Jírová (SZÚ), RNDr. 

H. Bendová (SZÚ), 

Ing. M. Kapoun 

(MZ), Bc. R. 

Hechtová (ÚNMZ) 

Na jednání dne 16. 1. 2009 bylo dosaženou konsensu nad zbývajícími dosud 

nediskutovanými PN EP k čl. 28, 31 a příloze I Nařízení, nad kompromisním řešením 

předloženým CZPRES pokud jde o otázku začlenění „padělků“ (tj. EP navrhuje zavést 

definici „padělku“, povinnost distributora, dovozce a maloobchodníka neuvádět 

přípravek na trh, pokud má podezření, že jde o padělek, povinnost ČS věnovat v rámci 

dozoru nad trhem pozornost i padělaným kosmetickým přípravkům) a 

„environmentálních aspektů“ (EP požaduje, aby v případě provádění změn příloh II až 

IV byly zohledněny také environmentální aspekty použití látek v kosmetických 

přípravcích a mezi orgány, které posuzují existenci rizika by měl být zahrnut i SCHER - 

Scientific Committee on Health and Environmental Risks do Nařízení). V otázce 

„nanomateriálů“ (tj. EP požadované posouzení bezpečnosti nanomateriálů před jejich 

uvedením na trh) nebylo dosaženo konsensu.  

PSG7 30. 1. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast): 

- examination of European Parliament amendments; 

- examination of draft presidency compromise 

proposals on nanomaterials; 

- examination of recitals. 

(doc. 17069/08 MI 540 ENT 314 CONSOM 219 SAN 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ), MUDr. D. 

Jírová (SZÚ), RNDr. 

H. Bendová (SZÚ), 

Ing. M. Kapoun 

(MZ), Bc. R. 

Hechtová (ÚNMZ) 

Na jednání PS G7 dne 30. 1. 2009 byly jednak dořešeny otázky, které vyplynuly z k datu 

proběhlých technických jednání s EP, pokračovalo se v projednávání patrně 

nejproblematičtější části návrhu (nanomateriály) a byly projednány dosud nediskutované 

body odůvodnění. CZPRES předložilo pro účely tohoto jednání k otázce nanomateriálů 

nový MD 02/09 REV1 (v průběhu jednání pak přepracovaný na MD 02/09 REV2). Bylo 

dosaženo konsensu nad hlavními principy návrhu – tj. posuzování nanomateriálů (ne 

výrobků obsahujících nanomateriály), oddělený režim pro stávající a nové 

nanomateriály, posouzení Vědeckým výborem před uvedením na trh. 
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331 ECO 184 ENV 978 CHIMIE 81  

CODEC 1784) 

 

PSG7 9. 2. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast): 

- examination of draft presidency compromise. 

(doc. 5895/1/09 REV 1 MI 30 ENT 12 CONSOM 14 

SAN 14 ECO 7 ENV 53 CHIMIE 9  

CODEC 101) 

 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ), MUDr. D. 

Jírová (SZÚ), RNDr. 

H. Bendová (SZÚ), 

Ing. M. Kapoun 

(MZ), Bc. R. 

Hechtová (ÚNMZ) 

Cílem jednání PS dne 9. 2. bylo především dosažení dohody nad tím, v jakých 

mantinelech se bude CZPRES moci pohybovat při neformálním trialogu s EP dne 

17. 2. 2009 ve sporných otázkách týkajících se zejména nanomateriálů, otázek 

stanovení podmínek pro výjimečné použití CMR látek kategorie 1A a 1B 

v kosmetických přípravcích, aby bylo možné požádat CRPI 13. 2. 2009 o udělení 

mandátu pro jednání s EP. Dále z podnětu UK, které vzneslo pochybnosti o funkčnosti 

čl. 4 odst. 5 (internetový prodej), byla v přítomnosti PS Rady diskutována možnost 

odstranění tohoto ustanovení z textu.   

Výsledek jednání:  PS odsouhlasila čtyři otázky, které budou předmětem udělení 

mandátu CRP I dne 13. 2. 2009 pro další jednání s EP – tj. čl. 12a – nanomateriály (k 

datu zůstává nevyřešena otázka přístupu k posuzování nanomateriálů – notifikace dle 

výrobku či dle látky-nanomateriálu), čl. 12 – stanovení výjimek pro použití CMR látek 

kat. 1A a 1B v kosmetických přípravcích (dosaženo konsensu nad začleněním dalších 

výjimek), čl. 4 odst. 5 (internetový prodej – nebylo dosaženo konsensu nad návrhem 

UK na odstranění předmětného odstavce) a padělky (konsensu dosaženo již na 

minulých jednáních – tj. nepřijmout návrh EP na zařazení do textu návrhu – 

maximálním ústupkem by mohlo být začlenění do úvodních ustanovení). 

CRP I 13. 2. 2009 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on cosmetic products (recast): 

Information from the Presidency  

- Preparation of the next informal trialogue 

(5895/2/09 REV 2 MI 30 ENT 12 CONSOM 14 SAN 

14 ECO 7 ENV 53 CHIMIE 9  

CODEC 101) 

 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ),  

MUDr. D. Jírová 

(SZÚ) 

CZPRES předložilo CRP I kompromisní text Návrhu nařízení o kosmetických 

přípravcích, který by měl být základem pro nadcházející neformální trialog s EP 

(17. 2. 2009). CZPRES identifikovalo čtyři hlavní body (posuzování nanomateriálů, 

stanovení výjimek pro použití CMR látek kat. 1A a 1B v kosmetických přípravcích, 

padělky a internetový prodej – čl. 5 odst. 4), které budou předmětem jednání s EP, 

s cílem získat od CRP mandát k jejich projednání. Zdůraznilo snahu o dosažení dohody 

v rámci 1. čtení v EP. 

CRP I schválil postup dalšího projednávání s EP ve všech čtyřech výše uvedených 

bodech – problematickou je z pozice CZPRES otázka posuzování nanomateriálů, 

princip přístupu k posuzování nanomateriálů odsouhlasený CRPI je odlišný od toho, 

který byl nastíněn EP v rámci technických jednání na základě podpory většiny ČS na 

PS. 

PS Attachés 24. 2. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic 

products (recast): 

- examination of Presidency Compromise 

Proposal in the light of informal trialogue. 

(doc. 5895/3/09 REV 3 MI 30 ENT 12 CONSOM 14 

SAN 14 ECO 7 ENV 53 CHIMIE 9 CODEC 101) 

 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ),  

MUDr. D. Jírová 

(SZÚ) 

Byly diskutovány otázky vzešlé z prvního neformálního trialogu s EP konaného 

17. 2. 2009. Jako jediný sporný bod, ve kterém se k datu stanoviska EP a Rady zásadně 

liší, se jeví problematika CMR látek (tj. látek karcinogenních, mutagenních a 

toxických pro reprodukci). Většina ČS (19) podporuje zavedení alternativního souboru 

podmínek k podmínce stanovující soulad s požadavky potravinového práva pro 

výjimečné užití těchto látek v kosmetických přípravcích. EP nechce na toto téma 

otevírat žádnou diskusi, zatímco pro většinu ČS je tato otázka klíčová. CZPRES vyvíjí 

maximální úsilí, aby předložilo EP dostatek argumentů a přesvědčilo ho o oprávněnosti 

požadavků ČS.         
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CRP I 4. 3. 2009 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on cosmetic products (recast) (LA) 

(First reading) 

-Preparation for the informal trialogue  

7014/09 MI 82 ENT 39 CONSOM 42 SAN 40 ECO 

23 ENV 150 CHIMIE 22 CODEC 265 

 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ), SZB 

CZ PRES obdrželo od Coreperu mandát k tomu, aby se znovu pokusilo v rámci dalšího 

trialogu (10. 3. 2009) o jednání s EP, pokud jde o stanovení alternativní sady kritérií (k 

podmínce souladu s potravinovým právem) pro výjimečné použití CMR látek 

kategorie 1A a 1B v kosmetických přípravcích. Co se týká zavedení označení 

nanomateriálů, většina členských států v zájmu dosažení kompromisu vyjádřila 

flexibilitu a požadavek EP podpořila. Posunutí data nabytí účinnosti o 6 měsíců bylo 

také ČS podpořeno. CZ PRES vynaloží maximální úsilí, aby naplnilo mandát udělený 

Coreperem, tj. trvat na dalším trialogu s EP a otevřít znovu diskusi na téma stanovení 

alternativních kritérií pro výjimečné použití CMR látek v kosmetických přípravcích, 

event. se pokusit nalézt kompromisní řešení.  

CRPI  13. 3. 2009 Proposal for a Regulation of the European 

Parliament and of the Council on cosmetic products 

(Recast) (LA) (First reading) 

-Presidency briefing on the outcome of the informal 

trialogue 

-Analysis of the final compromise text with a view to 

agreement 

7014/1/09 MI 82 ENT 39 CONSOM 42 SAN 40 ECO 

23 ENV 150 CHIMIE 22 CODEC 265 REV 1 

+ REV 1 ADD 1 

 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ), SZB 

CRPI schválil kompromisní znění textu dokumentu předložený CZPRES. Kromě PL 

podpořily předložený kompromis všechny ČS, které se přihlásily do diskuse. PL 

nesouhlasilo s tím, že v textu není zařazen alternativní set podmínek pro výjimečné 

užití CMR látek kategorie 1A a 1B v kosmetických přípravcích. DK, UK a AT 

upozornily na to, že pokud jde o čl. 4 (Odpovědná osoba), 7 (Posouzení bezpečnosti), 

10 (Oznamování), 14 (Zkoušky na zvířatech) – povinnosti v nich uvedené se vztahují 

na období před uvedením výrobku na trh, není zřejmé, zda se budou tyto články 

uplatňovat také v případě těch výrobků, které budou na trhu již před datem vstupu 

nařízení v účinnost – COM přislíbila připravit vysvětlující dokument. Vzhledem 

k tomu, že Rada přijala dva zásadní požadavky EP (tj. zachování textu návrhu COM 

v případě CMR látek a zavedení vyznačení nanomateriálů na seznamu ingrediencí), 

není důvod předpokládat problémy s přijetím návrhu Nařízení v 1. čtení.  

Plenární 

zasedání EP 

24. 3. 2009 Proposal for a Regulation of the European Parliament 

and of the Council on cosmetic products (Recast) (LA) 

(First reading) 

 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ),  

MUDr. D. Jírová 

(SZÚ), 

 RNDr. H. Bendová 

(SZÚ) 

Plenární zasedání EP přijalo kompromis dohodnutý mezi třemi institucemi (EK, EP, 

Rada EU). Přijatý dokument bude předán PS právníků/lingvistů k finalizaci a následně 

předložen ke schválení sektorové Radě a po té zveřejněn v OJ EU.         

Pracovní 

skupina 

právníků/lingvi

stů 

14. 10. 2009 Regulation of the European Parliament and of the 

Council on cosmetic products (recast) 

PE-CONS 3623/09 MI 152 ENT 91 CONSOM 77 

SAN 74 ECO 49 ENV 302 CHIMIE 34 CODEC 535 

 

RNDr. K. Popadičová 

(ÚNMZ), MUDr. D. 

Jírová (SZÚ), Jan 

Faltys (P/L Brusel) 

Byl finalizován text anglické verze Nařízení a byly odsouhlaseny drobné úpravy textu, 

které nemění obsah a smysl, představují „technické doladění“. Tyto úpravy budou 

promítnuty do české verze, která nám bude poskytnuta českými právníky/lingvisty 

k finální kontrole. Korespondenční cestou byly uplatněny připomínky ČS k textu 

Příloh Nařízení – k jeho české i anglické verzi.  

Návrh byl dne 18. 11. 2009 předložena CRP I a poté byl dne 20. 11. 2009 schválen Radou pro zemědělství a rybolov.  

Dne 22. 12. 2009 zveřejněn v OJ EU L 342, strana 59 - 209 jako Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 30. listopadu 2009 o kosmetických přípravcích 

(Text s významem pro EHP). 
 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:02009R1223-20130901&rid=4

