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Kosmeettiset valmisteet (uudelleenlaatiminen) ***I 

Euroopan parlamentin lainsäädäntöpäätöslauselma 24. maaliskuuta 2009 ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kosmeettisista valmisteista (laaditaan 

uudelleen) (KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD)) 

(Yhteispäätösmenettely – uudelleenlaatiminen) 

 

 

Euroopan parlamentti, joka 

 

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 

(KOM(2008)0049), 

 

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 

mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0053/2008), 

 

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 

28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1, 

 

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja 

elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan 

mukaisesti 21. marraskuuta 2008 osoittaman kirjeen, 

 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 80 a ja 51 artiklan, 

 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon 

(A6-0484/2008), 

 

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 

koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 

sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 

kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen 

muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta, 

 

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 

parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-

antavan ryhmän suositusten perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna; 

 

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausunnot; 

 

3. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 

aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 

ehdotuksella; 

 

                                                 
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1. 



4. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle. 

 



P6_TC1-COD(2008)0035 

 

Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 24. maaliskuuta 

2009, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o .../2009 antamiseksi 

kosmeettisista valmisteista (uudelleenlaadittu toisinto) 

 

(Euroopan parlamentin ja neuvoston päästyä sopimukseen parlamentin ensimmäisessä 

käsittelyssä vahvistama kanta vastaa lopullista säädöstä, asetusta (EY) N:o ....) 

 



Liite 

 

Komission lausumat 

 

Komissio panee merkille jäsenvaltioiden huolen siitä, että direktiivejä uudelleenlaaditaan 

asetuksiksi. 

 

Komissio katsoo, että niiltä osin kuin direktiivin säännökset ovat riittävän selkeät, täsmälliset ja 

tarkat, ne voidaan muuntaa suoraan sovellettaviksi asetuksen säännöksiksi uudelleenlaatimalla. 

Tämä koskee erityisesti tapauksia, joissa säännökset ovat luonteeltaan teknisiä ja ne on jo 

saatettu kokonaisuudessaan osaksi jäsenvaltioiden kansallista lainsäädäntöä. 

 

Komissio hyväksyy kaikkien esitettyjen mielipiteiden valossa, että kosmetiikka-asetuksen 

nimenomaista tapausta ei käytetä ennakkotapauksena tätä aihetta koskevan toimielinten välisen 

sopimuksen tulkinnassa. 

 

Komissio sitoutuu selvittämään kosmeettisten valmisteiden verkkokauppaa koskevaa tilannetta 

ennen asetuksen soveltamispäivää. 

 

Kuten Euroopan parlamentti, myös komissio on huolestunut siitä, että väärentäminen saattaa 

vaikuttaa kosmetiikka-alaan ja täten lisätä vaaraa ihmisten terveydelle. Tästä syystä komissio 

ryhtyy toimiin yhteistyön tehostamiseksi kansallisten toimivaltaisten viranomaisten välillä 

väärentämisen torjumiseksi. 

 

Komissio laatii selventävän huomautuksen siirtymäsäännöksistä ja asetuksen soveltamispäivistä 

(erityisesti koskien 7, 8, ja 10 artiklaa sekä 12 artiklan a kohtaa). 

 

Nanomateriaalien määritelmään liittyen komissio panee merkille, että nanomateriaalien 

yhteinen määritelmä on edelleen kehitteillä. Tästä syystä komissio vahvistaa, että tulevassa 

yhteisön lainsäädännössä yhteisen määritelmän kehitys on otettava huomioon, ja panee 

merkille, että ehdotuksen sisältämät komiteamenettelyt sallivat myös määritelmän päivittämisen 

ehdotuksessa. 

 


