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PAZIŅOJUMS KOMITEJAS LOCEKĻIEM

Temats: Lūgumraksts Nr. 1013/2019, ko asociācijas “Bewegung Bewusster Friseure 
international e.V.” vārdā iesniedza Vācijas valstspiederīgais W. T., par 
veselīgiem un videi nekaitīgiem kosmētikas līdzekļiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka vairāki tūkstoši kosmētikas un higiēnas līdzekļu, kuru 
sastāvā ir dažādas ķīmiskas/sintētiskas vielas, kas var kaitēt veselībai un/vai videi, daļēji ir 
iemesls pasaules dzīvotņu degradācijai un ūdens, gaisa un augsnes resursu iznīcināšanai, kas ir 
vitāli svarīgi dzīvībai. Lūgumraksta iesniedzējs aicina ES līmenī izveidot tādu regulējuma un 
fiskālo satvaru, kas dod priekšroku videi nekaitīgākai pieejai un kas pēc iespējas ierobežo vai 
aizliedz tādu vielu izmantošanu, kuru videi radītais kaitējums ir pierādīts. Bez izņēmuma 
jāaizliedz izmantot kosmētikas līdzekļu testēšanai dzīvniekus, un šis aizliegums jāpiemēro visā 
pasaulē. Lūgumraksta iesniedzējs cita starpā aicina ieviest vienotu ES mēroga marķējumu 
dabiskajiem kosmētikas līdzekļiem. Jāpiemēro lielāki sodi par vides piesārņojumu un jāveicina 
vides aizsardzība. Lūgumraksta iesniedzējs atzinīgi vērtē Eiropas Parlamenta 2018. gada maija 
rezolūciju par vispārēju aizliegumu izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus. Turklāt 
jānovērš juridiskās nepilnības. Lūgumraksta iesniedzējs min dažādas kaitīgas sastāvdaļas, 
tostarp alumīnija sāļus, naftas produktus, mikroplastmasu un nanodaļiņas.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2020. gada 14. februārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 227. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2020. gada 8. jūnijā.

Lūgumraksts attiecas uz ES reglamentējošajiem noteikumiem kosmētikas līdzekļu jomā 
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(Regula (EK) Nr. 1223/20091). Lūgumraksta iesniedzējs ierosina vairākas izmaiņas un sniedz 
dažādus komentārus: 1) papildus ierobežot bīstamu ķīmisku vielu izmantošanu kosmētikas 
līdzekļu sastāvā; 2) ieviest standarta marķējumu “dabiskajiem kosmētikas līdzekļiem”; 
3) ieviest fiskālas priekšrocības dabiskajiem kosmētikas līdzekļiem un fiskālas sankcijas 
kosmētikas līdzekļiem, kas nav dabiski; 4) piemērot Klasifikācijas, marķēšanas un iepakošanas 
(CLP) regulu2 kosmētikas līdzekļiem un 5) atbalstīt vispārēju aizliegumu izmantot kosmētikas 
testēšanai dzīvniekus.

Komisijas apsvērumi

1) Papildu ierobežojumi attiecībā uz bīstamu ķīmisku vielu izmantošanu kosmētikas 
līdzekļu sastāvā. Kosmētikas līdzekļu ražošana Eiropā ir stingri reglamentēta 
Kosmētikas līdzekļu regulā (Regula (EK) Nr. 1223/2009)3. Kosmētikas līdzekļiem jābūt 
drošiem cilvēka veselībai, tādēļ katram tirgū laistajam kosmētikas līdzeklim veic 
drošuma novērtējumu, kas jādara pieejams valsts kompetentajām iestādēm. Komisija 
pastāvīgi pārskata kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu drošumu. Līdz šim, pamatojoties uz 
Patērētāju drošības zinātniskās komitejas (SCCS) atzinumiem4, aptuveni 2 200 vielu ir 
piemēroti aizliegumi, ierobežojumi un/vai atļaujas. Vielas, kas saskaņā ar Regulu (EK) 
Nr. 1272/2008 (CLP regula) klasificētas kā kancerogēnas, mutagēnas vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskas (CMR), ir aizliegtas, ja vien SCCS to lietošanu 
neuzskata par drošu (papildu prasības ir vajadzīgas arī attiecībā uz CMR 1.A un 1.B 
kategorijā). Turklāt ir paredzētas arī īpašas prasības attiecībā uz nanomateriālu 
drošumu. Savukārt iespējamās bažas par vidi tiek izvērtētas, piemērojot REACH 
regulu5, saskaņā ar kuru, ja tas ir pamatoti, dažu vielu izmantošanai var būt vajadzīga 
atļauja vai ierobežojums, lai novērstu risku, ko rada kosmētikas līdzekļi un sastāvdaļas 
videi (piemēram, pašreizējā mikroplastmasas ierobežošana)6. Visbeidzot, Komisija 
vispusīgi izvērtē attiecīgos ES tiesību aktus par endokrīnajiem disruptoriem (tostarp 
Kosmētikas līdzekļu regulu) un izstrādā ķimikāliju stratēģiju ilgtspējai, kas gan palīdzēs 
labāk aizsargāt iedzīvotājus un vidi pret bīstamām ķīmiskām vielām, gan veicinās 
inovāciju drošu un ilgtspējīgu alternatīvu izstrādē. 

2) Standarta marķējums “dabiskajiem kosmētikas līdzekļiem”. Regulā (EK) 
Nr. 1223/2009 nav sniegta dabisko kosmētikas līdzekļu definīcija, piemēram, attiecībā 
uz sastāvdaļām vai marķēšanas prasībām. Šajā jomā nav pieejams obligāts Eiropas 
saskaņotais standarts, bet pastāv privāti brīvprātīgi standarti, ko izstrādājušas 
tirdzniecības organizācijas vai citas asociācijas. Tomēr Komisija vēlas vērst 
lūgumraksta iesniedzēja uzmanību uz ES ekomarķējuma sistēmu, kuras pamatā ir 

1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem 
(Dokuments attiecas uz EEZ), OV L 342, 22.12.2009, 59.–209. lpp.
2 Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 16. decembra Regula (EK) Nr. 1272/2008 par vielu un maisījumu 
klasificēšanu, marķēšanu un iepakošanu un ar ko groza un atceļ Direktīvas 67/548/EEK un 1999/45/EK un groza 
Regulu (EK) Nr. 1907/2006, OV L 353, 31.12.2008., 1.-1355. lpp.
3 https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics_en
4 https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety_en
5 Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regula (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju 
reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, 
groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93, Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā 
arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 
93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK, OV L 396, 30.12.2006., 1.–850. lpp.
6 https://echa.europa.eu/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/22921/term
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produktu (tostarp dažu kosmētikas līdzekļu) ekoloģiskie raksturlielumi.

3) Fiskālo priekšrocību ieviešana dabiskajiem kosmētikas līdzekļiem un fiskālo sankciju 
noteikšana kosmētikas līdzekļiem, kas nav dabiski. Lūgumraksta iesniedzējs atbalsta 
tādu fiskālo noteikumu ieviešanu, kas varētu veicināt dabisko kosmētikas līdzekļu 
sastāvdaļu izmantošanu un sodīt par bīstamu sastāvdaļu izmantošanu. Šādi fiskālie 
noteikumi varētu attiekties tikai uz pievienotās vērtības nodokli (PVN), kas ir vienīgais 
saskaņotais nodoklis, ko piemēro kosmētikas līdzekļiem. Tomēr pašreizējie PVN 
noteikumi ES līmenī (Padomes Direktīva 2006/112/EK7) neļauj piešķirt kosmētikas 
līdzekļiem šādas priekšrocības, jo īpaši samazinātu PVN likmi. Komisija 2018. gadā 
pieņēma tiesību akta priekšlikumu, kura mērķis ir reformēt PVN likmju sistēmu8. Šis 
priekšlikums šobrīd tiek apspriests. Ja šo priekšlikumu pieņems, tas nodrošinās 
dalībvalstīm lielāku elastību PVN likmju noteikšanā, tostarp iespēju piešķirt labvēlīgu 
PVN režīmu konkrētām nozarēm. Tomēr konkrētas PVN likmes piemērošana arī 
turpmāk būs katras dalībvalsts ziņā. Vissvarīgākais ir tas, ka, nosakot PVN likmes, 
dalībvalstīm ir jāievēro nodokļu neitralitātes princips, ar kuru saskaņā netiek pieļauts, 
ka līdzīgām, savstarpēji konkurējošām precēm tiek piemērota atšķirīga PVN likme. 
Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai pastāv fiskālie stimuli vai sankcijas, visiem 
kosmētikas līdzekļiem jābūt drošiem un jānodrošina augsts cilvēku veselības 
aizsardzības līmenis saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1223/2009. 

4) CLP regulas piemērošana kosmētikas līdzekļiem. Lūgumraksta iesniedzējs ierosina 
CLP klasifikācijas un marķēšanas prasības attiecināt arī uz kosmētikas līdzekļiem. CLP 
regula nepārprotami izslēdz no tās tvēruma kosmētikas līdzekļus gatavā veidā, kas 
paredzēti gala lietotājam, pamatojoties uz to, ka citos ES tiesību aktos, jo īpaši 
Kosmētikas līdzekļu regulā, ir paredzēti konkrētāki noteikumi par klasifikāciju un 
marķēšanu (CLP regulas9 1. panta 5. punkta c) apakšpunkts). 

5) Atbalsts vispārējam aizliegumam izmantot kosmētikas testēšanai dzīvniekus. Kopš 
2013. gada marta ES piemēro pilnīgu aizliegumu testiem ar dzīvniekiem10. Reaģējot uz 
Eiropas Parlamenta rezolūciju par vispārēju aizliegumu izmantot testēšanai dzīvniekus, 
Komisija, īstenojot pastāvīgus dialogus ar tās starptautiskajiem partneriem, turpina 
aktīvi veicināt ES aizliegumu izmantot testēšanai dzīvniekus visā pasaulē. Tā arī 
atbalstīs starptautiska līmeņa iniciatīvas, kuru mērķis ir izbeigt dzīvnieku izmantošanu 
kosmētikas testēšanai visā pasaulē, jo īpaši jebkuru dalībvalstu iniciatīvu, kas ierosina 
Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūciju par šo jautājumu.

Secinājums

Komisija atzinīgi vērtē lūgumraksta iesniedzēja sniegtos ierosinājumus un izskatīs tos plašākā 
diskusijā par pašreizējā tiesiskā regulējuma īstenošanu.

7 Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīva 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, 
OV L 347, 11.12.2006., 1.–118. lpp.
8 COM(2018) 20 final.
9 https://echa.europa.eu/it/regulations/clp/legislation
10 https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/animal-testing_en
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