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Muudatusettepanek 30
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12) Kosmeetikatooted peavad  olema 
ohutud  tavalistes või mõistlikult
tõenäolistes kasutamistingimustes. 
Eelkõige ei või ohtlikkuse ja kasulikkuse 
tasakaalustamisega õigustada ohtu 
inimeste tervisele.

(12) Kosmeetikatooted peavad  olema 
ohutud  tavalistes või mõistlikult
tõenäolistes kasutamistingimustes. 
Eelkõige ei või ohtlikkuse ja kasulikkuse 
tasakaalustamisega õigustada lubamatut 
ohtu, mille tulemuseks on tõenäoliselt 
kahjulik mõju inimeste tervisele.

Or. en

Selgitus

Nn nullohtu pole olemas ja seega tuleb ohu mõistet täpsustada. REACHi tekstis kasutatakse 
väljendit “lubamatu oht“ (vt nt põhjendust 73 ja artikli 68 lõiget 1). Kooskõlastatuse huvides 
REACHi määrusega tuleks põhjenduse sõnastust muuta.

Muudatusettepanek 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Olemasolevatest katsemeetoditest ei 
piisa nanomaterjalidega seotud ohtude 
hindamiseks. Tuleks kiiresti koostada 
nanospetsiifilised katsemeetodid, kus ei 
kasutata loomi. Inimeste tervise 
kaitsmiseks ja loomkatsete ennetamiseks 
tuleks nanomaterjalide kasutamine 
kosmeetikas keelata niikauaks, kuni on 
heaks kiidetud piisavad nanospetsiifilised 
katsemeetodid, kus ei kasutata loomi, ning
nende katsete põhjal on koostatud 
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asjakohane ohutushinnang.

Or. en

Selgitus

Praegu puuduvad piisavad meetodid nanomaterjalide ohutuse hindamiseks. Kuna loomkatsed 
kosmeetikatoodete koostisosade hindamiseks kavatsetakse 2013. aastaks lõpetada, tuleks 
nanomaterjale algusest peale hinnata nanospetsiifiliste katsetega, kus ei kasutata loomi. Kuni 
niisuguseid katseid pole välja töötatud ja nende alusel nanomaterjalide kosmeetikatööstuses 
kasutamise ohutust piisavalt hinnatud, peaks nanomaterjalide kasutamine olema keelatud, et 
kaitsta inimeste tervist ja ennetada loomkatseid.

Muudatusettepanek 32
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Enne VI a lisas veel loetlemata 
nanomaterjale sisaldava kosmeetikatoote 
turuleviimist peaks kosmeetikatoodete 
teaduskomitee hindama tootes kasutatud 
nanomaterjale piisava nanospetsiifilise 
ohutushinnangu alusel. Nanomaterjali 
lisamiseks VI a lisasse peaks vastutav isik 
esitama komisjonile taotluse koos 
riskihindamisega. Riskihindamises tuleks 
arvesse võtta kasutatud nanomaterjali 
eriolemust ja kõnealuse kosmeetikatoote 
kavandatavat kasutusvaldkonda. 
Nanomaterjali sisaldava kosmeetikatoote 
võib turule viia vaid siis, kui komisjon 
leiab, et kosmeetikatoodete teaduskomitee 
arvamusega nõuetekohaselt arvestades on 
selle nanomaterjali kasutamine selles 
tootes ohutu.

Or. en

Selgitus

Modification of amendment 2 by the rapporteur.
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There is currently a serious lack of adequate methods to assess the safety of nanomaterials. 
According to the Scientific Committee on consumer Products (SCCP), there is inadequate 
information on hazard identifiction, exposure assessment, uptake, absorption, biokinetics and 
accumulation in secondary target organs, possible health effects and translocation via the 
placenta to the foetus. To ensure the safety of cosmetic products, their safety should be 
assessed on the basis of adequate nano-specific tests as a precondition of marketing.

Muudatusettepanek 33
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) Selleks et tagada tooteohutus, võib 
keelatud ainete jälgi lubada ainult juhul, 
kui see on nõuetekohaste 
tootmisprotsesside puhul tehnoloogiliselt 
paratamatu ning tingimusel, et asjaomane 
toode on ohutu.

(27) Selleks et tagada tooteohutus, võib 
keelatud ainete jälgi lubada ainult juhul, 
kui see on  nõuetekohaste 
tootmisprotsesside puhul tehnoloogiliselt 
paratamatu ning tingimusel, et asjaomane 
toode on ohutu. Mis tahes tehnoloogilisi 
uuendusi, mis võimaldavad keelatud 
aineid vältida, isegi ainult jälgede 
tasandil, tuleks eelistada ning rakendada, 
et tagada inimeste tervise kaitse kõrge 
tase.

Or. fr

Selgitus

Uuesti sõnastatud määruse ettepaneku seletuskirja kolmas eesmärk on, et ELis turuleviidavad 
kosmeetikatooted peaksid olema selles sektoris toimuvat innovatsiooni silmas pidades ohutud.
Järelikult peaksid liikmesriigid juhul, kui keelatud aineid on võimalik vältida, tagama, et 
rakendatakse kõiki tehnoloogilisi uuendusi, mis võimaldavad inimeste tervist paremini kaitsta.



PE412.251v01-00 6/64 AM\742694ET.doc

ET

Muudatusettepanek 34
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Valmis kosmeetikatoodete ohutust on 
juba praegu võimalik tagada selle põhjal, 
millised teadmised on olemas 
kosmeetikatoodetes sisalduvate 
koostisainete ohutuse osas. Seetõttu tuleb
ette näha sätted, millega keelatakse valmis 
kosmeetikatoodete puhul loomkatsete 
kasutamine . Komisjoni suunistega võiks 
lihtsustada  eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate poolt selliste 
meetodite kohaldamist, mis ei hõlma 
valmis kosmeetikatoodete ohutuse 
hindamisel loomade kasutamist.

(31) Valmis kosmeetikatoodete ohutust on 
juba praegu võimalik tagada selle põhjal, 
millised teadmised on olemas 
kosmeetikatoodetes sisalduvate 
koostisainete ohutuse osas. Seetõttu tuleb
ette näha sätted, millega keelatakse valmis 
kosmeetikatoodete puhul loomkatsete 
kasutamine . Komisjoni suunistega võiks 
lihtsustada eelkõige väikeste ja keskmise 
suurusega ettevõtjate poolt asjakohaste 
olemasolevate andmete puhul selliste 
katsemeetodite ja hindamismenetluste 
kohaldamist, sealhulgas interpolatsioon ja 
tõendusmaterjalide kaalukus, mis ei 
hõlma valmis kosmeetikatoodete ohutuse 
hindamisel loomade kasutamist.

Or. en

Selgitus

Tuleb rõhutada, et kõiki asjakohaseid kättesaadavaid andmeid, vaatamata sellele, kes  need 
pärinevad in vitro, in silico, headele laboritavadele vastavatest või mittevastavatest 
olemasolevatest loomkatsete tulemustest, inimeste kohta kogutud andmetest või muudest 
allikatest, tuleks valmis kosmeetikatoodete ohutushinnangus nõuetekohaselt arvesse võtta.

Muudatusettepanek 35
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53 a) Ohutushinnangu andmisel ja 
tooteandmiku koostamisel võib eeldada, et 
vastutav isik kasutab muuhulgas 
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määrusest (EÜ) nr 1907/2006 pärinevat 
kättesaadavat teavet ainete kohta. Kui see 
on kosmeetikatoodetes sisalduvate ainete 
ohutu kasutamise tagamiseks vajalik, 
peaks komisjon kaaluma määrusesse 
(EÜ) nr 1907/2006 vajalike muudatuste 
tegemist.

Or. en

Selgitus

Kõiki kättesaadavaid asjakohaseid andmeid tuleks valmis kosmeetikatootele ohutushinnangu 
andmisel kaaluda. Olulist lisa nimetatud andmetele leidub tõenäoliselt määruse 1907/2006 
kohaselt koostatud kemikaaliohutuse aruannetes. Säte, mis võimaldab vajaduse korral 
määrusesse 1907/2006 muudatusi teha, on vajalik, et tagada toote ohutushinnangu ja 
tooteandmiku koostamiseks vajaliku teabe kättesaadavus kosmeetikatoodete valmistamisel 
kasutatavate ainete kohta. See on kooskõlas REACHi määrusega.

Muudatusettepanek 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) „kosmeetikatoote koostisaine“ –
tehislik või looduslik aine või segu, mis on 
ettekavatsetult kosmeetikatootesse lisatud.

Or. en

Muudatusettepanek 37
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes kujundab või toodab kosmeetikatoodet 

b) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes kujundab, toodab või pakendab 
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või kellel on selline toode toodetud või 
kujundatud oma nime või kaubamärgi all;

kosmeetikatoodet või kellel on selline 
toode toodetud, kujundatud või 
pakendatud oma nime või kaubamärgi all;

Or. fr

Selgitus

« Tootja » lai määratlus peab olema ammendav ja hõlmama kõiki kosmeetikatoote tootmise 
faase.

Muudatusettepanek 38
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

b a) „alltöövõtja“ –  füüsiline või 
juriidiline isik, kes kujundab, toodab või 
pakendab tooteid teise füüsilise või 
juriidilise isiku nimel, kes on peatöövõtja. 
Peatöövõtja on alltöövõtjaga seotud 
spetsifikatsioonide või alltöövõtulepingu 
kaudu.

Or. fr

Muudatusettepanek 39
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

e a)“levitaja“ –  füüsiline või juriidiline 
isik, kes ostab toote ja müüb selle edasi 
muutmata kujul ning kellel ei ole 
kaubamärgi suhtes omandiõigusi.
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Or. fr

Muudatusettepanek 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt g

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g) „jäljed” – aine olemasolu, mis on 
tekkinud ettekavatsematult looduslike või 
tehislike koostisainete lisanditest, 
tootmisprotsessist, säilitamisest ja 
transportimisest või pakendamisest;

(g) „jäljed” – aine olemasolu, mis on 
tekkinud ettekavatsematult ja tehniliselt 
vältimatult looduslike või tehislike 
koostisainete lisanditest, tootmisprotsessist, 
säilitamisest ja transportimisest või 
pakendamisest;

Or. en

Muudatusettepanek 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i a)„nanomaterjal“ – ettekavatsetult 
toodetud materjal, millel on üks või enam 
välismõõdet või sisemine struktuur 
(mastaabis 100 nm või alla selle) ja millel 
võivad esineda uued omadused, võrreldes 
sama materjaliga, millel puuduvad 
nanomõõtmed.

Or. en

Selgitus

Nanomaterjale kasutatakse kosmeetikas uute omaduste tõttu, mis neil on võrreldes sama 
materjaliga normaalskaalas. Nanomaterjalide väiksus võib põhjustada kahjulikke tagajärgi, 
mida tuleb nõuetekohaselt hinnata. Nende kaasamiseks ohutushinnangusse on vaja 
definitsiooni.
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Käesolev definitsioon peegeldab kosmeetikatoodete teaduskomitee täielikku definitsiooni 
komitee 2007. aasta detsembris avaldatud arvamuses nanomaterjalide ohutuse kohta 
kosmeetikatoodetes. Samas piiratakse käesolevas definitsioonis nanomaterjali mõistet 
ettekavatsetult toodetud materjalidega.

Muudatusettepanek 42
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt k

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(k) „soovimatu mõju” – kahju, mille on 
inimeste tervisele põhjustanud
kosmeetikatoote kasutamine tavalistes või 
eeldatavates kasutustingimustes;

(k) „soovimatu mõju” – ebasoodus mõju
inimeste tervisele, mille on põhjustanud
kosmeetikatoote kasutamine tavalistes või 
eeldatavates kasutustingimustes;

Or. en

Tõlkija märkus: KOM-teksti tõlge ei ole täpne. ”Harmful reaction” võiks olla tõlgitud 
”kahjulik mõju”.

Selgitus

Selguse suurendamiseks ja sõna “kahjulik” vältimiseks. Sõnal “kahjulik” on muudes ELi 
õigusaktides (nt REACH ja klassifitseerimist ning märgistamist käsitlevad õigusaktid) kindel 
tähendus.

Muudatusettepanek 43
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt k a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

k a) „nanoobjekt“ – kompaktne ja 
ettekavatsetult toodetud või kasutatav 
objekt, struktuur või seade, mille üks või 
kaks mõõdet on 100–500 nm;

Or. fr
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Selgitus

Meie raportööri esitatud mõiste eeldab täiendavat määratlust, et hõlmata teisi 
nanotehnoloogiat sisaldavaid tooteid, mida tuleks arvesse võtta. Niisugustel toodetel on üks 
või kaks mõõdet, mis on suuremad kui muudatusettepanekus 10 nimetatud vahemik; taoliste 
toodete hulka kuuluvad nanotorud, nanokiud ja nanofilmid.

Muudatusettepanek 44
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

l) „tugev soovimatu mõju” – soovimatu 
mõju, mille tagajärjeks on ajutine või püsiv 
talituslik häire, puue, haiglaravile
suunamine, kaasasündinud väärarendid, 
otsene oht elule või surm;

l) „tugev soovimatu mõju” – soovimatu 
mõju, mille tagajärjeks on surm, patsiendi 
elu ohtusattumine, haiglaravi vajadus või 
pikaajaline haiglaravi või mille 
tulemuseks on tõsine või püsiv puue või 
talituslik häire või kaasasündinud 
arenguhäire või väärarend;

Or. fr

Selgitus

Järjepidevuse huvides ning tõsiste ja haruldaste olukordade võimalikult kiireks 
kindlakstegemiseks tuleks « tugeva soovimatu mõju » mõiste viia vastavusse Maailma 
Terviseorganisatsiooni ja rahvusvahelise ühtlustamiskonverentsi kehtivate mõistetega.

Muudatusettepanek 45
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(l) „tugev soovimatu mõju” – soovimatu 
mõju, mille tagajärjeks on ajutine või püsiv 
talituslik häire, puue, haiglaravile 
suunamine, kaasasündinud väärarendid, 
otsene oht elule või surm;

(l) tugev soovimatu mõju” – soovimatu 
mõju, mille tagajärjeks on häire, puue, 
haiglaravi või pikaajalisele haiglaravile 
suunamine, kaasasündinud väärarend või 
sünnidefekt, eluohtlik olukord või surm;



PE412.251v01-00 12/64 AM\742694ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Kooskõlastatuse huvides võetakse arvesse ka rahvusvahelise ühtlustamiskonverentsi ja 
Maailma Terviseorganisatsiooni ”tugeva soovimatu mõju” mõisteid.

Muudatusettepanek 46
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – punkt n a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

n a) „võltsitud kosmeetikatoode" – mis 
tahes kosmeetikatoode, kaasa arvatud 
selle pakend ja märgistus, millel on 
kaubamärk, turundusnimi või mis tahes 
muu kaubamärgi tunnus, tempel või 
embleem või muu sama tüüpi märge, mis 
kuulub kosmeetikatoodete tootjale, kes ei 
ole antud toote tegelik tootja, ja mis 
seetõttu eksitavalt näib olevat teise 
kosmeetikatoodete tootja toode või mida 
sellisena kirjeldatakse.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Liidu kosmeetikasektor on üks peamisi võltsimisest mõjutatud tööstusvaldkondi, kus 
oht inimeste tervisele aina suureneb. Seetõttu on vaja kehtivas reguleerivas raamistikus 
konkreetset vastureaktsiooni, et asjakohaselt lahendada kuritegevuse määratlemise, turu 
kontrollimise, eeskirjade mittetäitmisest teatamise ja karistusmeetmete probleem. 
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Muudatusettepanek 47
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, John Bowis, Lambert van Nistelrooij, Anders 
Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a) Võttes arvesse erinevate asutuste 
avaldatud mitmesuguseid 
nanomaterjalide määratlusi ja pidevat 
tehnilist ning teaduslikku arengut 
nanotehnoloogia valdkonnas, peab 
komisjon:
a) esitama hiljemalt 18 kuud pärast 
käesoleva määruse vastuvõtmist 
määratluse, mis oleks vastuvõetav 
Euroopa Ühenduse ja võimaluse korral 
rahvusvahelisel tasandil pädevate 
rahvusvaheliste foorumite kaudu. Kui 
nimetatud kokkulepe on saavutatud, 
muudetakse lõike 1 punkti a;
b) kohandama lõike 1 punktis a toodud 
määratlust, et tagada selle kooskõlastatus 
teaduse ja tehnika edusammude ning 
edaspidi rahvusvahelisel tasandil 
heakskiidetavate määratlustega.
Punktides a ja b toodud meetmed, millega 
muudetakse käesoleva määruse 
vähemolulisi sätteid, muu hulgas neid 
täiendades, võetakse vastu artikli 27 lõikes 
3 nimetatud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt.

Or. fr

Selgitus

Oluline on kokku leppida nanomaterjalide rahvusvahelises määratluses selles kiirelt arenevas 
tähtsas tehnoloogiavaldkonnas. Niisama tähtis on võtta see määratlus viivitamata 
käesolevasse määrusesse. Samas on kogemused näidanud, et rahvusvahelise kokkuleppe 
saavutamine võib võtta kaua aega, mistõttu tuleb tõenäoliselt tegutseda kahes etapis –
kõigepealt kokkulepe ELi tasandil ja seejärel rahvusvahelisel tasandil.
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Muudatusettepanek 48
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 - lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmeetikatoodete välimus, kuju, värv, 
lõhn, pakend, märgistus, maht, suurus või 
mis tahes nende omaduste kombinatsioon 
ei tohi olla niisugune, et tarbijad, eelkõige 
lapsed, võiksid neid toiduainetega segi 
ajada.

Or. pt

Selgitus

Tuleb võtta meetmeid sagenevate juhtumite vältimiseks, kus kosmeetikatooteid peetakse 
toiduaineteks.

Muudatusettepanek 49
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 - lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Vastutav isik (tootja, importija või 
muu) peab vastama kõigile pädevatele 
asutustele, kes tema poole pöörduvad, 
ning andma neile kogu nõutud teabe neile 
asutustele kergesti mõistetavas keeles.

Or. pt
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Muudatusettepanek 50
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4a
Turustajate, importijate ja jaemüüjate 

kohustused
Juhul, kui turustaja, importija või 
jaemüüja leiab või tal on põhjust arvata, 
et teatav toode on võltsitud ja seega ei 
vasta käesoleva määruse nõuetele, ei vii ta 
toodet turule.
Kui turustaja, importija või jaemüüja viib 
või on juba viinud toote turule ja saab 
seejärel teada, et tegemist on võltsitud 
tootega, mis seega ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele, peab ta selle toote 
viivitamatult turult eemaldama ja juba 
müüdud tooted tagasi võtma. Lisaks peab 
turustaja juhul, kui võltsitud toode on 
turule viidud, hoiatama selle liikmesriigi 
pädevaid asutusi, kus toode on turule 
viidud.

Or. fr

Selgitus

Võitlus võltsimise vastu on inimeste tervise kaitsmise ja konkurentsivõime tagamise eesmärgil 
hädavajalik.

Muudatusettepanek 51
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Hea tootmistava järgimise nõue loetakse 2. Hea tootmistava järgimise nõue loetakse 
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täidetuks, kui tootmine toimub kooskõlas 
asjakohaste ühtlustatud standarditega, mille 
viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas.

täidetuks, kui tootmine toimub kooskõlas 
asjakohaste ühtlustatud standarditega, mille 
viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas, või kooskõlas muude 
rahvusvaheliselt tunnustatud normidega.

Or. fr

Selgitus

Eesmärgiks on mitte takistada rahvusvahelise kaubanduse toimimist.

Muudatusettepanek 52
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutav isik tagab kosmeetikatoote 
ohutusaruande ajakohastamise, silmas 
pidades asjaolu, et pärast toote 
turuleviimist lisandub pidevalt asjakohast 
teavet.

Vastutav isik tagab, et:

a) ohutushinnangus võetakse arvesse 
kosmeetikatoote kavandatud kasutusviisi 
ja eeldatavat süsteemset kokkupuudet 
valmistoote üksikute koostisainetega;
b) ohutuse hindamisel kasutatakse 
erinevatest allikatest pärinevate andmete
läbivaatamiseks asjakohast 
tõendusmaterjalide kaalukusel põhinevat 
lähenemist, kaasa arvatud andmed in 
vitro, in silico, headele laboritavadele 
vastavate või mittevastavate in vivo katsete 
ja inimuuringute kohta;
c) kosmeetikatoote ohutusaruannet 
ajakohastatakse, silmas pidades asjaolu, et 
pärast toote turuleviimist lisandub pidevalt 
asjakohast teavet.

Or. en
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Selgitus

Oluline on rõhutada, et valmis kosmeetikatoodete ohutushinnangus tuleks nõuetekohaselt 
arvesse võtta kõiki kättesaadavaid asjakohaseid andmeid, vaatamata sellele, kas need 
pärinevad in vitro, in silico, headele laboritavadele vastavalt või mittevastavalt sooritatud 
loomkatsetest, olemasolevatest inimuuringutest või muudest allikatest.

Muudatusettepanek 53
Erna Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastutav isik tagab kosmeetikatoote 
ohutusaruande ajakohastamise, silmas 
pidades asjaolu, et pärast toote 
turuleviimist lisandub pidevalt asjakohast 
teavet.

Vastutav isik tagab:

a) ohutushinnangus võetakse arvesse 
kosmeetikatoote kavandatud kasutusviisi 
ja eeldatavat süsteemset kokkupuudet 
valmistoote üksikute koostisainetega;
b) ohutuse hindamisel kasutatakse 
erinevatest allikatest pärinevate andmete 
läbivaatamiseks asjakohast 
tõendusmaterjalide kaalukusel põhinevat 
lähenemist, kaasa arvatud andmed in 
vitro, in silico ja headele laboritavadele 
vastavate in vivo katsete kohta ning 
olemasolevad andmed inimuuringute 
kohta;
c) kosmeetikatoote ohutusaruande 
ajakohastamise, silmas pidades asjaolu, et 
pärast toote turuleviimist lisandub pidevalt 
asjakohast teavet.

Or. fr

Selgitus

Oluline on rõhutada, et valmis kosmeetikatoodete ohutushinnangus tuleks nõuetekohaselt 
arvesse võtta kõiki kättesaadavaid asjakohaseid andmeid, vaatamata sellele, kas need 
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pärinevad in vitro, in silico, headele laboritavadele vastavalt sooritatud loomkatsetest, 
olemasolevatest andmetest inimeste kohta või muudest allikatest (vt ka raportööri 
muudatusettepanekut 6).

Muudatusettepanek 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kosmeetikatoote ohutushinnangu I lisa 
B osa kohaselt koostab isik, kellel on 
diplom, tunnistus või muu ülikooliõpingute 
või asjaomases liikmesriigis samaväärsena 
tunnustatud õpingute lõpetamisel antav 
kvalifikatsiooni tõendav dokument selle 
kohta, et ta on läbinud vähemalt 
kolmeaastase teoreetilise ja praktilise 
koolituse farmaatsia, toksikoloogia, 
meditsiini või samalaadsel erialal.

2. Kosmeetikatoote ohutushinnangu I lisa 
B osa kohaselt koostab isik, kellel on 
diplom, tunnistus või muu ülikooliõpingute 
või asjaomases liikmesriigis samaväärsena 
tunnustatud õpingute lõpetamisel antav 
kvalifikatsiooni tõendav dokument selle 
kohta, et ta on läbinud vähemalt 
kolmeaastase teoreetilise ja praktilise 
koolituse farmaatsia, toksikoloogia, 
meditsiini, keemia või samalaadsel erialal.

Or. en

Muudatusettepanek 55
Bart Staes

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kosmeetikatoote ohutushinnangu I lisa 
B osa kohaselt koostab isik, kellel on 
diplom, tunnistus või muu ülikooliõpingute 
või asjaomases liikmesriigis samaväärsena 
tunnustatud õpingute lõpetamisel antav 
kvalifikatsiooni tõendav dokument selle 
kohta, et ta on läbinud vähemalt 
kolmeaastase teoreetilise ja praktilise
koolituse farmaatsia, toksikoloogia, 
meditsiini või samalaadsel erialal.

2. Kosmeetikatoote ohutushinnangu I lisa 
B osa kohaselt koostab isik, kellel on 
diplom, tunnistus või muu ülikooliõpingute 
või asjaomases liikmesriigis samaväärsena 
tunnustatud õpingute lõpetamisel antav 
kvalifikatsiooni tõendav dokument selle 
kohta, et ta on läbinud koolituse 
farmaatsia, toksikoloogia, meditsiini või 
samalaadsel erialal.
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Or. en

Selgitus

Concerning the qualification of the person responsible for safety assessment, directive 76/768 
as amended, foresees in article 7a,1., (e) the following minimum qualification: "a diploma as 
defined in Article 1 of Directive 89/48/EEC in the field of pharmacy, toxicology, dermatology, 
medicine or a similar discipline". This means that a complete diploma in one of those fields is 
at present required. It corresponds to at least a master of five years (Bologna). In the new 
proposal, the requirement for the qualification of the safety assessor is reduced to three years. 
It corresponds to a bachelor degree, which is only an initial training and gives no sufficient 
knowledge in the field of toxicology to carry out a pertinent safety assessment. The conclusion 
of the safety of a cosmetic product can only be achieved by a deep toxicological reasoning 
done by a truly qualified person. A reduction of the minimal qualification to a three-year-
study would have as a consequence an increase of the health risk linked to the use of cosmetic 
products.

Muudatusettepanek 56
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav isik peab toote andmikku 
kosmeetikatoote kohta, mille eest ta on 
vastutavaks isikuks määratud.

1. Vastutav isik peab toote andmikku 
turule viidud kosmeetikatoote kohta, mille
eest ta on vastutavaks isikuks määratud.

Or. pl

Selgitus

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
przypadku oznaczałoby to sytuację prawa działającego wstecz, gdy produkty aktualnie 
dostępne w sprzedaży, legalnie wprowadzone na rynek stają się niezgodne z przepisami 
prawa.

Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)” W artykule 7 należy zatem 
odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.
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Muudatusettepanek 57
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikli 8 lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav isik peab toote andmikku 
kosmeetikatoote kohta, mille eest ta on 
vastutavaks isikuks määratud.

1. Vastutav isik peab toote andmikku 
turule viidud kosmeetikatoote kohta, mille
eest ta on vastutavaks isikuks määratud.

Or. pl

Selgitus

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
przypadku oznaczałoby to sytuację prawa działającego wstecz, gdy produkty aktualnie 
dostępne w sprzedaży, legalnie wprowadzone na rynek stają się niezgodne z przepisami 
prawa.

Artykuł 8, paragraf 1, ustęp 1 zawiera odpowiednie sformułowanie chroniące przed opisaną 
sytuacją: „Przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna 
zapewnia przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa produktu (...)”  W artykule 7 należy zatem 
odpowiednio dostosować ustęp 1 artykułu 8.

Muudatusettepanek 58
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Vastutav isik peab toote andmikku 
kosmeetikatoote kohta, mille eest ta on 
vastutavaks isikuks määratud.

1. Vastutav isik peab toote andmikku 
kosmeetikatoote kohta, mille eest ta on 
vastutavaks isikuks määratud. Kui 
arendus- ja/või tootmistegevus antakse 
alltööettevõtjale, võidakse toote andmiku 
pidamisega seotud kohustused kirjaliku 
lepingu alusel jagada toote turule viimise 
eest vastutava isiku ja tema alltöövõtjate 
vahel.

Or. fr
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Selgitus

Käesolevas määruses on oluline arvesse võtta sagedasi juhtumeid, kus turuleviimise eest 
vastutavad isikud annavad oma kosmeetikatoodete arendamise ja/või tootmise alltöövõtjatele 
ja toote andmiku pidamine jagatakse seetõttu erinevatel põhjustel (teabe ajakohastamine, 
konfidentsiaalsus, aadressi märkimine) peatööettevõtja ja tema alltöövõtjate vahel.

Muudatusettepanek 59
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Vastutav isik hoiab toote andmiku 
kättesaadavana vähemalt kümne aasta 
jooksul pärast antud kosmeetikatoote 
viimast tarnimist.

Or. fr

Selgitus

Tuleks kehtestada ajavahemik, mille jooksul toote andmikku säilitatakse pärast seda, kui 
toodet enam turul ei ole. Kümneaastane ajavahemik on kooskõlas muudes õigusaktides teabe 
säilitamiseks ettenähtud ajavahemikega.

Muudatusettepanek 60
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kui ühenduses puuduvad seda 
valdkonda reguleerivad õigusaktid, 
loetakse lõikes 1 esitatud nõue täidetuks, 
kui kasutatud meetod on kooskõlas 
asjakohaste ühtlustatud standarditega, mille 
viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas.

2. Kui ühenduses puuduvad seda 
valdkonda reguleerivad õigusaktid, 
loetakse lõikes 1 esitatud nõue täidetuks, 
kui kasutatud meetod on kooskõlas 
asjakohaste ühtlustatud standarditega, mille 
viitenumbrid on avaldatud Euroopa Liidu 
Teatajas, või muude rahvusvaheliselt 
tunnustatud normidega.
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Or. fr

Selgitus

Eesmärgiks on mitte takistada rahvusvahelise kaubanduse toimimist.

Muudatusettepanek 61
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) kosmeetikatoote originaalmärgistus;

Or. pt

Muudatusettepanek 62
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) pädev asutus ja keel või keeled, 
milles toote andmik kättesaadavaks 
tehakse;

Or. pt

Muudatusettepanek 63
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) kohaliku turustaja kontaktandmed ja 
aadress liikmesriikides, kus toode on 
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turule viidud;

Or. pt

Muudatusettepanek 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) selliste mikroniseeritud osakeste kujul 
esinevate ainete olemasolu, mis ei ole 
loetletud käesoleva määruse III–VI lisas;

(e) mikroniseeritud osakeste või 
nanomaterjalide kujul esinevate ainete 
olemasolu;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 16 muutmine raportööri poolt. Mikroniseeritud osakesed ei ole seesama 
mis nanomaterjalid. Teavitus peaks sisaldama andmeid nii mikroniseeritud osakeste kui 
nanomaterjalide kohta. III–VI lisas loetletud ainete suhtes ei tohiks erandeid teha.

Muudatusettepanek 65
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 10 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) märgistuse koopia iga liikmesriigi 
jaoks, kus toode on turule viidud.

Or. pt



PE412.251v01-00 24/64 AM\742694ET.doc

ET

Muudatusettepanek 66
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt h a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

h a) nanomaterjalide kujul valmistatud 
ained, mis ei ole loetletud VI a lisas, ning 
nanomaterjalide kujul valmistatud ained, 
mida ei kasutata vastavalt nimetatud lisas 
sätestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 117 muutmine raportööri poolt, et kaotada oluline lünk.

Praegu kasutatavate oluliste nanomaterjalide hulka kuuluvad näiteks UV-filtrid, nagu 
titaandioksiid. Titaandioksiid kuulub juba VI lisas loetletud ainete hulka, kuigi selle nanokuju 
kohta pole kunagi nanospetsiifilist hinnangut koostatud. Nii ei taga III-VI lisa nimekirjadesse 
kuulumine taoliste koostisainete ohutust, kui neid kasutatakse nanokujul, mistõttu selliseks 
kasutuseks ei tohiks luba anda. Kõik nanomaterjalid, mille kasutamine osutub ohutuks, tuleks 
loetleda VI a lisas, vaatamata nende otstarbele.

Muudatusettepanek 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 1 – punkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) nanomaterjalid, kuni 
ohutushinnangud nanomaterjalide mõju 
kohta inimese tervisele, mis põhinevad 
teabel, mis on saadud teaduslikult 
kindlatest nanospetsiifilistest 
ohutustestidest, mille käigus ei ole 
kasutatud selgroogseid loomi, on 
näidanud, et nende kasutamine on ohutu.

Or. en
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Selgitus

Praegu puuduvad piisavad meetodid nanomaterjalide ohutuse hindamiseks. Kooskõlas 
loomkatsete järkjärgulise kaotamisega kosmeetikatoodete ohutuse hindamisel tuleks 
nanomaterjale hinnata nanospetsiifiliste katsete abil, mille käigus ei kasutata loomi. Kuni 
niisuguseid katseid pole välja töötatud ja nende alusel nanomaterjalide kosmeetikatööstuses 
kasutamise ohutust piisavalt hinnatud, peaks nanomaterjalide kasutamine olema keelatud, et 
kaitsta inimeste tervist ja ennetada loomkatseid.

Muudatusettepanek 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 - lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui kooskõlas eelmise lõikega 
puudutab teavitamine toodet, mis sisaldab 
üht või mitut ainet nanomaterjali kujul, 
nagu on määratletud lõike 1 punktis e, ja 
need ei kuulu käesoleva määruse III–VI 
lisas toodud loeteludesse, peab vastutav 
isik esitama teavituse vähemalt 3 kuud 
enne toote turule viimist.

Or. en

Selgitus

Seoses artikli 12 a muudatusettepanekuga ja tarbija ohutuse tagamiseks tehakse ettepanek 
varajase teavituse esitamiseks nanomaterjale sisaldavate kosmeetikatoodete kohta, mis ei 
kuulu III–VI lisa loetelusse. Kooskõlas artiklites 24 ja 25 toodud, halduskoostööd 
puudutavate meetmetega, võimaldab see pädevatel asutustel kontrollida toote 
ohutusaruannet, enne kui toode turule viiakse. See võimaldab hinnata ja rakendada vajalikke 
meetmeid (nt paluda kosmeetikatoodete teaduskomiteelt nõuannet).
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Muudatusettepanek 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Vastavalt komisjoni otsusele laiendada 
IV lisa kohaldamisala juuste värvimiseks 
ettenähtud toodetele, ei või need tooted 
sisaldada muid kui IV lisas loetletud 
värvaineid ega ka värvaineid, mida ei 
kasutata vastavalt nimetatud lisas 
sätestatud tingimustele.

2. Hiljemalt 31. detsembriks 2009 ei või 
need tooted sisaldada muid kui IV lisas 
loetletud värvaineid ega ka värvaineid, 
mida ei kasutata vastavalt nimetatud lisas 
sätestatud tingimustele.

Or. en

Selgitus

Juuksevärvide jaoks, millest paljud on kahtluste kohaselt kantserogeensed või mutageensed, 
puuduvad ikka veel piisavad ohutustestid. Selline olukord on lubamatu. Teaduskomitee on 
korduvalt tauninud piisavate andmete puudumist juuksevärvide ohutuse hindamiseks.  Ikka ja 
jälle on tööstusele antud lisaaega andmete esitamiseks. Direktiiviga 2007/67/EÜ pikendati 
seda tähtaega veel kahe aasta võrra, 2009. aasta lõpuni. See peaks olema tööstusettevõtetele 
viimane tähtaeg piisavate andmete esitamiseks. Et komisjon seda komiteemenetluse kaudu 
veel kord ei pikendaks, tuleks tähtaeg heaks kiita kaasotsustamise teel.

Muudatusettepanek 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – teine lõik – sissejuhatav osa ja esimene taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Neid aineid võib siiski kosmeetikatoodetes 
kasutada, kui pärast nende liigitamist 
direktiivi 67/548/EMÜ alusel 1. või 2. 
kategooria kantserogeenseks, 
mutageenseks või reproduktiivset 
funktsiooni kahjustavateks aineks on 
täidetud kõik järgmised tingimused:

Neid aineid võib erandkorras siiski 
teatavates kosmeetikatoodetes kasutada, 
kui pärast nende liigitamist direktiivi 
67/548/EMÜ alusel 1. või 2. kategooria 
kantserogeenseks, mutageenseks või 
reproduktiivset funktsiooni kahjustavateks 
aineks pärast käesoleva määruse 
jõustumist on täidetud kõik järgmised 
tingimused:
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- kosmeetikatoodete teaduskomitee on neid 
hinnanud ja on lähtudes eelkõige nende 
ainetega kokkupuute laadist leidnud, et 
nende kasutamine kosmeetikatoodetes on 
ohutu;

kosmeetikatoodete teaduskomitee on neid 
hinnanud ja on lähtudes eelkõige muudest 
olulistest allikatest tuleneva üldise 
kokkupuute laadist nende ainetega ning
pöörates ühtlasi erilist tähelepanu 
riskialdistele elanikerühmadele, leidnud, 
et nende kasutamine teatud 
kosmeetikatoodetes on ohutu;

Or. en

Selgitus

Kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaks liigitatud ainete 
keelamisega ei ole olnud mingeid probleeme. Komisjon pakkus tulevase erandi välja üksnes 
teatavate ainete tulevast liigitamist silmas pidades. Seetõttu peaksid erandid kehtima üksnes 
ainete kohta, mis tulevikus kantserogeenseks, mutageenseks või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavaks liigitatakse. Erandid peaksid kehtima ainult konkreetsete kasutusviiside korral 
ja mitte kosmeetikatoodete kohta üldiselt. 

Muudatusettepanek 71
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – teine lõik – esimene kuni kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- kosmeetikatoodete teaduskomitee on neid 
hinnanud ja on lähtudes eelkõige nende 
ainetega kokkupuute laadist leidnud, et 
nende kasutamine kosmeetikatoodetes on 
ohutu;

i) kosmeetikatoodete teaduskomitee on 
neid hinnanud ja on lähtudes eelkõige 
muudest allikatest pärineva üldise 
kokkupuute laadist nende ainetega ning 
võttes eriti arvesse riskialteid rühmi ja 
kutsealast kokkupuudet, leidnud, et nende 
kasutamine kosmeetikatoodetes on ohutu;

ii) need ained on olnud kosmeetikatoodete 
koostisosadena kasutusel pika aja jooksul, 
ilma et oleks tekkinud kahtlust, et neil 
võib olla kantserogeenseid, mutageenseid 
või reproduktiivset funktsiooni 
kahjustavaid omadusi;
iii) ollakse seisukohal, et neil ainetel on 
mõjulävi ja nende ohutuse piirmäär 
artiklis 7 nimetatud ohutushinnangu 
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kohaselt on vähemalt 1000;
- need on kooskõlas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määruses 
(EÜ) nr 178/2002 (millega sätestatakse 
toidualaste õigusnormide üldised 
põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused) sätestatud 
toiduohutusnõuetega;

iv) need on kooskõlas Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta 
määruses (EÜ) nr 178/2002 (millega 
sätestatakse toidualaste õigusnormide 
üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse 
Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse 
toidu ohutusega seotud menetlused) 
sätestatud toiduohutusnõuetega;

- puuduvad sobivad alternatiivsed ained, 
vastavalt dokumenteeritud alternatiivide 
analüüsile.

v) puuduvad sobivad alternatiivsed ained, 
vastavalt dokumenteeritud alternatiivide 
analüüsile.

Or. en

Selgitus

Tuleks selgeks teha, et kosmeetikatoodetes kasutamiseks ei tohiks heaks kiita "uusi" 
kantserogeenseid, mutageenseid või reproduktiivset funktsiooni kahjustavaid aineid, et 
vähendada kemikaalide arvu, mille puhul on võimalik üldisest keelust erandeid teha, ja 
tagada, et kosmeetikatoodete teaduskomiteed ainete hindamise taotlustega üle ei koormataks.
Lisaks tuleks kehtestada ohutuse piirmäär (10 liikide vahel (inimestelt loomadele), 10 
liigisiseselt (inimeselt inimesele) ja 10 kõnealuste ainete ohtlikkuse ning kumulatiivse mõju  
tõttu).

Muudatusettepanek 72
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – teine lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- puuduvad sobivad alternatiivsed ained, 
vastavalt dokumenteeritud alternatiivide 
analüüsile.

puuduvad sobivad alternatiivsed ained, mis 
oleksid majanduslikult ja tehniliselt 
otstarbekad vastavalt dokumenteeritud 
alternatiivide analüüsile.

Or. fr

Selgitus

Väljendit «sobivad alternatiivsed ained" tuleb täiendada täpsustusega, et need ained peavad 
olema majanduslikult ja tehniliselt otstarbekad, nagu on öeldud REACHi määruses. 
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Muudatusettepanek 73
Dorette Corbey

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – teine lõik – kolmas a taane (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- erandid peaksid olema ajaliselt piiratud 
ja nendega peaks kaasnema nõue, et 
ettevõte esitab asenduskava.

Or. en

Muudatusettepanek 74
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – kuues lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon volitab kosmeetikatoodete 
teaduskomiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama, niipea kui tekib ohutusega seotud 
probleeme ja hiljemalt iga 5 aasta järel 
pärast nende lisamist III–VI lisasse.

Komisjon volitab kosmeetikatoodete 
teaduskomiteed üht või mitut kõnealustest
ainetest uuesti hindama:

- kui ta vastavalt määruse 1907/2006 
artiklitele 60 ja 61 kehtestab tingimusi, 
keeldub aine või ainete kasutamiseks luba 
andmast või tühistab selle loa seoses 
muude kokkupuuteallikate täieliku 
arvessevõtmisega;
- niipea kui tekib ohutusega seotud 
probleeme ja hiljemalt iga 5 aasta järel 
pärast nende lisamist III–VI lisasse.

Or. fr

Selgitus

Väljendit «sobivad alternatiivsed ained" tuleb täiendada täpsustusega, et need ained peavad 
olema majanduslikult ja tehniliselt otstarbekad, nagu on öeldud REACHi määruses. 
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Muudatusettepanek 75
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 - lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kui ühenduse või rahvusvaheliselt 
kooskõlastatud kriteeriumid endokriinset 
häiret põhjustavate ainete kohta on 
kättesaadavad, või hiljemalt 5 aastat 
pärast käesoleva määruse jõustumist, 
vaatab komisjon määruse seoses 
endokriinset häiret põhjustavate ainetega 
uuesti läbi.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Nanomaterjalid

1. Nanomaterjali võib konkreetses 
kosmeetikatootes kasutada üksnes juhul, 
kui kosmeetikatoodete teaduskomitee on 
seda hinnanud ja leidnud, et selle 
kasutamine antud tootes on ohutu. Selleks 
võtab komisjon artikli 27 lõikes 3 
ettenähtud kontrolliga 
regulatiivmenetluse kohaselt vastu 
vajalikud meetmed.
2. Kui tootja on viinud nanomaterjale 
sisaldava kosmeetikatoote ELi turule enne 
artikli 34 lõikes 1 viidatud kuupäeva, 
peaks ta viivitamatult komisjoni teavitama 
selles tootes kasutatud nanomaterjalidest. 
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Kuue kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist esitab tootja 
kõnealuste ainetega seotud ohutusandmed 
nende ainete hindamiseks 
kosmeetikatoodete teaduskomiteele. Kui 
tootja selle ajavahemiku jooksul 
ohutusandmeid ei esita, kõrvaldatakse 
tooted turult. Kosmeetikatoodete 
teaduskomiteel peaks olema pärast 
käesoleva määruse jõustumist kaks aastat 
aega juba ELi turul olevate 
nanomaterjale sisaldavate 
kosmeetikatoodete ohutuse hindamiseks 
ning lubatud ainete loetelu koostamiseks 
VI a lisas.
Juhul, kui kosmeetikatoodete 
teaduskomitee ei hinda enne käesoleva 
määruse jõustumist turule viidud, 
nanomaterjale sisaldavate 
kosmeetikatoodete ohutust kaheaastase 
tähtaja jooksul, kõrvaldatakse need tooted 
turult.
3. Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel 
või kui kosmeetikatoodete teaduskomitee 
esitab kahtlusi teatud nanomaterjali 
ohutuse suhtes, võib komisjon kohaldada 
artikli 27 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust.
Komisjon volitab kosmeetikatoodete 
teaduskomiteed VI a lisa lubatud ainete 
loetelusse kuuluvaid nanomaterjale uuesti 
hindama niipea, kui tekivad kahtlused 
nende ohutuse suhtes, ja hiljemalt iga viie 
aasta järel pärast nende lisamist 
kõnealuse lisa loetelusse.

Or. en

Selgitus

The SCCP should have two years, following the entry into force of the Regulation, to assess 
the safety of those nano-containing cosmetic products which are already on the EU market 
and draw up a positive list. In order for this deadline to be met, industry will have six months 
after the entry into force to notify the European Commission about the nanomaterials they use 
in their products and submit related safety data to the SCCP.

Any product which is not assessed as safe by the SCCP will immediately be removed from the 
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market. Furthermore, those manufacturers who do not supply sufficient information for their 
products to be assessed by the SCCP will be required to immediately remove them from the 
market. Products which the SCCP has not had the opportunity to assess within the two year 
deadline (due to the time available on the part of the SCCP to complete an adequate 
assessment) should be removed from the market at the end of this period, unless the SCCP 
raises safety concerns whereby it should be immediately withdrawn

Muudatusettepanek 77
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Nanomaterjalid

1. Nanomaterjali võib konkreetses 
kosmeetikatootes kasutada üksnes juhul, 
kui kosmeetikatoodete teaduskomitee on 
seda hinnanud ja leidnud, et selle 
kasutamine antud tootes on ohutu. Selleks 
võtab komisjon vajalikud meetmed vastu 
artikli 27 lõikes 3 ettenähtud kontrolliga 
regulatiivmenetluse korras.
2. Kui tootja on viinud üht või mitmeid 
nanomaterjale sisaldava kosmeetikatoote 
ELi turule enne artikli 34 lõikes 1 
ettenähtud jõustumiskuupäeva, teatab ta 
selles tootes kasutatud nanomaterjalidest 
kahe kuu jooksul. 
Hiljemalt …* esitab tootja kõnealuste 
ainetega seotud ohutusandmed nende 
ainete hindamiseks kosmeetikatoodete 
teaduskomiteele. 
Kui eelmises lõigus ettenähtud 
ajavahemiku jooksul ohutusandmeid ei 
esitata, kõrvaldatakse nanomaterjali või 
nanomaterjale sisaldavad tooted 
viivitamata turult. 
Hiljemalt …** hindab kosmeetikatoodete 
teaduskomitee nanomaterjale, millest 
tootjad on teada andnud, ja kannab need 
vastavalt hindamise tulemustele 
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asjakohastesse lisadesse.
3. Põhjendatud kiireloomulistel juhtudel 
või kui kosmeetikatoodete teaduskomitee 
esitab kahtlusi teatud nanomaterjali 
ohutuse suhtes, võib komisjon kohaldada 
artikli 27 lõikes 4 osutatud kiirmenetlust.
4. Komisjon volitab kosmeetikatoodete 
teaduskomiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama niipea, kui tekivad kahtlused 
nende ohutuse suhtes, ja hiljemalt iga 5 
aasta järel pärast nende lisadesse 
kandmist.
* Kuus kuud pärast käesoleva määruse 
jõustumist.
** Kaks aastat pärast käesoleva määruse 
jõustumist.

Or. fr

Selgitus

Les nanotechnologies faisant l’objet de dispositions spécifiques  dans le cadre de la révision 
de la législation sur les produits cosmétiques, il est cohérent et nécessaire que les 
nanotechnologies utilisées soient évaluées par le CSCP. Il en est de même pour les 
nanotechnologies utilisées dans des produits cosmétiques mis sur le marché avant la date 
d’entrée en vigueur du présent règlement. Ces produits pouvant rester sur le marché pendant 
une période transitoire de deux ans, il est nécessaire que les fabricants notifient dans un délai 
précis les nanotechnologies utilisées dans leurs produits cosmétiques mis sur le marché afin 
que le CSCP puisse, sur la base d’informations fournies par les fabricants, procéder à leur 
évaluation pour en déterminer la sécurité.

Muudatusettepanek 78
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Nanomaterjalid



PE412.251v01-00 34/64 AM\742694ET.doc

ET

Komisjon vaatab käesoleva määruse 
nanomaterjalidega seotud sätted seoses 
teaduse edusammudega uuesti läbi 
vähemalt iga 5 aasta järel ja teeb vajaduse 
korral ettepanekud sätete muutmiseks.
Komisjon esitab igal aastal nõukogule ja 
parlamendile aruande nanomaterjalide 
kosmeetikatoodetes kasutamise 
edenemisest Euroopa Ühenduses. 
Aruanne hõlmab eelkõige teatavaks 
tehtud kasutusviise ja teavituste arvu, 
kirjeldamismeetodite koostamisel tehtud 
edusamme, ohutuse hindamise juhiseid, 
samuti avalikkuse teavitamise algatusi ja 
rahvusvahelisi koostööprogramme.

Or. fr

Selgitus

(*) Il est important que pour les nanomatériaux, domaine dans lequel il existe une évolution 
constante de la compréhension de leurs propriétés, de leur disponibilité et de leur application 
aux produits cosmétiques, des dispositions pertinentes soient mises en place afin de veiller à 
ce que l’utilisation de ces  nanomatériaux dans les produits cosmétiques soit réglementée de 
manière appropriée afin de garantir l’innocuité des produits cosmétiques qui sont 
commercialisés.

(**)Il est important également de pouvoir assurer une bonne transparence des progrès 
réalisés dans le domaine de l’utilisation des nanomatériaux.

Muudatusettepanek 79
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 b
Nanomaterjalid

Pärast …* võib olemasoleva ja 
nanomaterjale sisaldava kosmeetikatoote 
turule viia tingimusel, et:
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a)
- vastutav isik teavitab kolme kuu jooksul 

komisjoni toote kategooriast ja selles 
kasutatud nanomaterjalide konkreetsest 
iseloomust;
- kosmeetikatoodete teaduskomitee 

hindamise tulemusel ei ilmne, et 
nanomaterjalide kasutamine kõnealuses 
tootekategoorias ei ole ohutu.
Vähemalt kuus kuud enne 
mis tahes kategooriasse kuuluvate 
nanomaterjale sisaldavate 
kosmeetikatoodete turuleviimist või 
- kosmeetikatoodete kategooria turule 

viimist, mis sisaldavad olemasolevaid 
nanomaterjale, mida ei ole varem selles 
toodete kategoorias kasutatud,
esitab vastutav isik artiklis 10 viidatud 
teabe komisjonile ja samal ajal edastab 
talle riskihinnangu, kus on arvesse võetud 
kõnealuste nanomaterjalide konkreetseid 
omadusi ja kosmeetikatoote kavandatud 
kasutusviisi. Toote võib turule viia, kui 
kosmeetikatoodete teaduskomitee 
hindamise tulemusel ei ilmne, et 
nanomaterjalide kasutamine kõnealuses 
tootekategoorias ei ole ohutu.
* ELT: * käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. fr

Selgitus

Nanomaterjalid on tähtis tehnoloogilise arengu valdkond ja oluline on ette näha spetsiaalsed 
tagatised, et nende kasutamine kosmeetikatoodetes on tarbijale kasulik ja ohutu.



PE412.251v01-00 36/64 AM\742694ET.doc

ET

Muudatusettepanek 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Nanomaterjalid

Igal aastal volitab komisjon 
kosmeetikatoodete teaduskomiteed 
avaldama aruande kosmeetikatoodetes 
kasutatavate nanomaterjalide kohta.
Aruandes võetakse arvesse:
- käesoleva määruse artikli 10 kohaselt 
aasta jooksul saadud teavitusi; 
- hiljuti kättesaadavaks tehtud või 
avaldatud teaduslike ohutusandmete 
üldülevaadet;
- teaduskomiteede mis tahes arvamusi 
seoses nanomaterjalidega.
Pärast kosmeetikatoodete teaduskomitee 
esitatud andmete hindamist võib komisjon 
vajaduse korral teha ettepaneku võtta 
meetmeid tarbijate ohutuse 
kindlustamiseks.

Or. en

Selgitus

Due to their particular characteristics, nanomaterials present the cosmetic industry with a 
significant opportunity for innovation. However, their very newness leads to questions from 
consumers. The highest possible transparency is therefore necessary in order to give 
guarantees on the appropriateness of their evaluation and to ensure that measures have been 
taken in line with the evaluation of scientific knowledge. A public report, taking into account 
the specific notification requirements proposed in article 10, will meet these objectives and 
will allow the SCCP to assess consolidated consumer exposure data relating to the nature of 
the nanomaterials and the types of product. In light of newly available scientific data, this will 
allow the Commission and the SCCP, if necessary, to ensure an appropriate treatment of 
priority questions.
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Muudatusettepanek 81
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 12 a
Selgelt nahka sensibiliseerivate 

omadustega ained
1. Ainete puhul, mille kosmeetikatoodete 
teaduskomitee on liigitanud äärmiselt 
sensibiliseerivaks, esitab komisjon 
hiljemalt 2 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist ettepaneku keelata 
nende kasutamine kosmeetikatoodetes.
Edaspidi esitab komisjon vähemalt kuus 
kuud pärast kosmeetikatoodete 
teaduskomitee arvamuse avaldamist, kus 
teatav aine on liigitatud äärmiselt 
sensibiliseerivaks, ettepaneku keelata selle 
aine kasutamine kosmeetikatoodetes.
2. Ainete puhul, mille kosmeetikatoodete 
teaduskomitee on liigitanud tugevasti 
sensibiliseerivaks, esitab komisjon 
hiljemalt 5 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist ettepaneku keelata 
nende kasutamine kosmeetikatoodetes.
Edaspidi esitab komisjon vähemalt kuus 
kuud pärast kosmeetikatoodete 
teaduskomitee arvamuse avaldamist, kus 
teatav aine on liigitatud tugevasti 
sensibiliseerivaks, ettepaneku keelata selle 
aine kasutamine kosmeetikatoodetes.
3. Komisjon võib lõigetes 1 ja 2 viidatud 
ainete suhtes kehtestada keelu asemel 
piirangu, kui on täidetud mõlemad 
järgmised tingimused:
i. kosmeetikatoodete teaduskomitee on 
neid hinnanud ja on eelkõige nende 
ainetega kokkupuudet arvestades leidnud, 
et nende kasutamine kosmeetikatoodetes 
on ohutu;
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ii. dokumenteeritud alternatiivide 
analüüsi kohaselt puuduvad sobivad 
alternatiivsed ained.
Komisjon volitab kosmeetikatoodete 
teaduskomiteed kõnealuseid aineid uuesti 
hindama, niipea kui tekib ohutusega 
seotud probleeme ja hiljemalt iga 5 aasta 
järel pärast nende lisamist III ja IV 
lisasse.
4. Käesoleva artikli lõigete 1, 2 ja 3 
täitmiseks järgib komisjon artiklis 26 
viidatud menetlust.
5. Hiljemalt 7 aastat pärast käesoleva 
määruse jõustumist hindab komisjon 
käesolevas artiklis sätestatud meetmete 
tulemusi ja vajaduse korral esitab kava, 
mille eesmärgiks on tagada, et selgete 
sensibiliseerivate omadustega ainetest 
lähtuv oht tarbijaile oleks piisava kontrolli 
all.

Or. en

Selgitus

Juuksevärvidest põhjustatud kontaktallergia ja allergiline kontaktdermatiit on tarbijate ja 
ühiskonna jaoks tõsine terviseprobleem. Juuksevärvid võivad põhjustada allergilist 
reaktsiooni, mis on mõnikord väga tõsine, tuues kaasa haiguspuhkuse, haiglaravi või isegi 
surma. Lisaks võivad need kemikaalid tugevasti mõjutada juuksurite töökeskkonda, 
põhjustades invaliidsust ja varajast pensionilejäämist. Allergilist reaktsiooni esineb 
suhteliselt sageli, andmete kohaselt on 3,5 % tarbijatest tekkinud juuste värvimisel 
nahareaktsioon.

Muudatusettepanek 82
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) päritoluriik, kui kosmeetikatoode on 
valmistatud väljaspool ühendust;
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Or. pt

Muudatusettepanek 83
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt c – neljas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Minimaalse säilimistähtaja  märkimine ei 
ole kohustuslik kosmeetikatoodete puhul, 
mille minimaalne säilimisaeg ületab 30 
kuud. Selliste toodete puhul peab neil 
olema märge selle kohta, millise aja 
jooksul pärast avamist on toode ohutu.
See teave esitatakse käesoleva määruse 
VII lisa puktis 2 esitatud sümboli abil, 
millele järgneb ajavahemik (kuudes ja/või 
aastates);

välja jäetud

Or. pt

Muudatusettepanek 84
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt g – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

g) koostisainete loetelu. Nimetatud teavet 
võib märkida ainult pakendile. Loetelu ees 
peab olema termin  „ingredients”.

g) koostisainete loetelu vastavalt 
rahvusvahelisele kosmeetikavahendite 
koostisainete nomenklatuurile (INCI). 
Nimetatud teavet võib märkida ainult 
pakendile. Loetelu ees peab olema 
termin  „ingredients”.

Or. pt
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Muudatusettepanek 85
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt g – kolmas a alalõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik nanomaterjali kujul kasutatud 
koostisained peavad olema koostisainete 
loetelus selgelt esitatud. Koostisaine 
nimetusele peab eelnema liide „nano-„.

Or. fr

Selgitus

Kuna nanotehnoloogiat käsitletakse kosmeetikatooteid puudutavates õigusaktides eraldi 
sätetes, peavad nanomaterjali kujul esinevad koostisained kuuluma antud kosmeetikatoote 
koostisainete loetelusse. See tagab kõigi turuosaliste jaoks (tarbijad, järelevalveasutused jne) 
minimaalse läbipaistvuse ja teabe taseme.

Muudatusettepanek 86
Åsa Westlund

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt g – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui koostisaine esineb nanomaterjali 
kujul, on sellele koostisainete nimekirjas 
selgesti osutatud. Koostisaine nimetusele 
eelneb liide „nano-“.

Or. en

Selgitus

Et nanomaterjale sisaldavaid kosmeetikatooteid oleks võimalik ära tunda, peaksid 
nanomaterjalid olema toote koostisainete nimekirjas esile toodud.
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Muudatusettepanek 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt g – kolmas a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nanomaterjalidele viidatakse eesliitega 
„nano-“.

Or. en

Selgitus

Nanomaterjalide kasutamisele tuleb koostisainete nimekirjas selgesti osutada. See on 
kooskõlas Euroopa Parlamendi 28. septembri 2006. aasta resolutsiooniga nanoteaduse ja 
nanotehnoloogia kohta, kus soovitatakse, et tarbekaupade koostisainete nimekirjas osutataks 
nanomaterjalidele, kui neid on koostises kasutatud. Selle nõude muudab veelgi tähtsamaks 
asjaolu, et olemasolevad, kuid katsetamata nanomaterjalid võivad jääda kosmeetikatoodete 
koostisesse mitmeks aastaks.

Muudatusettepanek 88
Duarte Freitas

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 – punkt g – viies lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muid kui juuste värvimiseks ettenähtud
värvaineid võib esitada loetelus mis tahes 
järjestuses muude kosmeetiliste
koostisainete järel. 
Dekoratiivkosmeetikatoodete puhul, mida 
turustatakse mitmes värvitoonis, võib 
loetelus esitada kõik värviskaalas kasutatud 
muud kui juuste värvimiseks ettenähtud
värvained, kui lisatakse sõnad „võib 
sisaldada” või sümbol „+/-”.

Muid kui juuste värvimiseks ettenähtud
värvaineid võib esitada loetelus mis tahes 
järjestuses muude kosmeetiliste
koostisainete järel. 
Dekoratiivkosmeetikatoodete puhul, mida 
turustatakse mitmes värvitoonis, võib 
loetelus esitada kõik värviskaalas kasutatud 
muud kui juuste värvimiseks ettenähtud
värvained, kui lisatakse sõnad „võib 
sisaldada” või sümbol „+/-”. Kasutatakse 
värvainete indeksit (CI).

Or. pt
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Muudatusettepanek 89
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Lõike 1 punktis g osutatud teabe 
esitamisel kasutatakse koostisainete ühtseid 
nimetusi, mis on esitatud artikliga 28 ette 
nähtud nimestikus. Kui ühtne nimetus 
puudub, kasutatakse üldtunnustatud 
nomenklatuuris esinevat terminit.

7. Lõike 1 punktis g osutatud teabe 
esitamisel kasutatakse koostisainete ühtseid 
nimetusi, mis on esitatud artikliga 28 ette 
nähtud nimestikus vastavalt 
rahvusvahelisele kosmeetikavahendite 
koostisainete nomenklatuurile (INCI).
Kui ühtne nimetus puudub, kasutatakse 
üldtunnustatud nomenklatuuris esinevat 
terminit.

Or. fr

Selgitus

Artikkel 28 näeb ette, et komisjon kehtestab ühtse koostisainete nimestiku ja ajakohastab 
seda. See nimestik peab põhinema rahvusvahelisel kosmeetikavahendite koostisainete 
nomenklatuuril (INCI).

Muudatusettepanek 90
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Need märgid ei sisalda valeteavet ja ei ole 
mingil moel, kaasa arvatud üldine esitus, 
keskmise tarbija jaoks eksitavad või 
tõenäoliselt eksitavad, isegi kui teave on 
faktiliselt õige, ühe või mitme alltoodud 
punkti osas, ning kui see mõlemal juhul 
paneb või tõenäoliselt paneb tarbija 
tegema tehinguotsust, mida ta muidu ei 
oleks teinud:
a) kosmeetikatoote olemasolu või 
omadused;
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b) kosmeetikatoote põhiomadused, näiteks 
selle kättesaadavus, sellest tulenev kasu 
või sellega kaasnevad ohud, toote teostus, 
koostis, lisandid, müügijärgne 
klienditeenindus ja kaebuste 
lahendamine, valmistamise või varumise 
viis ja kuupäev, kättetoimetamine, sobivus 
ettenähtud otstarbeks, kasutamine, kogus, 
toote kirjeldus, geograafiline või 
kaubanduslik päritolu või toote 
kasutamise oodatavad tulemused või 
tootega seotud katsete või kontrollimiste 
tulemused ja olulised tunnused;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on täielikult kooskõlas direktiiviga 2005/29/EÜ, mis käsitleb ebaausaid 
kaubandusvõtteid siseturul, täpsemalt selle artikliga 6 ja põhjendusega 14, kus on öeldud, et 
ebaausate kaubandustavade hulka tuleks soovitatavalt lugeda ka ebaausad tavad, sealhulgas 
eksitav reklaam, mis tarbijat pettes ei lase tal teha teadlikku ja seega tõhusat otsust.

Muudatusettepanek 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaks aastat pärast …* esitab komisjon 
parlamendile ja nõukogule aruande, mis 
käsitleb kosmeetikatoodete kohta 
kasutatavaid väiteid ning artikli 8 lõike 2 
punkti d kohaselt esitatud tõendeid. 
Komisjon keskendub eelkõige väidetele 
kosmeetikatoodete looduslikkuse või 
bioloogilisuse kohta, kasutatud 
kvaliteedimärkidele ja nende 
põhjendatusele. 
* käesoleva määruse jõustumise kuupäev.

Or. fr
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Selgitus

Viimasel ajal on ilmunud suur hulk bioloogilise või loodusliku toote nimetusi, mis on seotud 
liikmesriigiti ja isegi sama liikmesriigi piires erinevate kvaliteedimärkidega. See võib 
tarbijaid eksitada ja kosmeetikatoodete vaba liikumist takistada. Seetõttu on oluline, et 
komisjon tegeleks eelkõige kõnealuste väidetega.

Muudatusettepanek 92
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Turusisese kontrolli käigus teevad 
liikmesriigid ühtlasi kindlaks tooted, mis 
on võltsitud ning seetõttu ei vasta artiklis 
21 sätestatud nõuetele.

Or. fr

Muudatusettepanek 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõiked 1 ja 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Juhtudel, mille suhtes artiklit 21 ei 
kohaldata ja kui pädev asutus leiab, et 
turuleviidud kosmeetikatoode võib tekitada 
tõsist ohtu inimeste tervisele, võtab ta kõik 
asjakohased ajutised meetmed, et tagada 
kosmeetikatoote kõrvaldamine või 
tagasivõtmine või selle kättesaadavuse 
muul viisil piiramine.

1. Juhtudel, mille suhtes artiklit 21 ei 
kohaldata ja kui pädev asutus leiab, et 
turuleviidud kosmeetikatoode võib tekitada 
tõsist ohtu inimeste tervisele, võtab ta kõik 
asjakohased ajutised meetmed, et tagada 
kosmeetikatoote kõrvaldamine või 
tagasivõtmine või selle kättesaadavuse 
muul viisil piiramine.

Kui kohaldatakse artiklit 21 ja vastutav 
isik ei nõustu pädeva asutuse 
tõlgendusega nõuete täitmise või esitatud 
parandusmeetmete kohta, tõdevad pädev 
asutus ja vastutav isik, et on tekkinud 
vaidlus, ilma et see piiraks artikli 21 sätete 
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kohaldamist.
2. Pädev asutus teavitab viivitamata 
komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid 
asutusi võetud meetmetest ja esitab 
tõendavad andmed.

2. Pädev asutus teavitab viivitamata 
komisjoni ja teiste liikmesriikide pädevaid 
asutusi võetud meetmetest ja esitab 
tõendavad andmed lõike 1 esimeses lõigus 
toodud juhtudel või edastab vaidluse 
üksikasjad lõike 1 teises lõigus toodud 
juhtudel.

Esimese lõigu kohaldamisel kasutatakse 
direktiivi 2001/95/EÜ artikli 12 lõikes 1 
sätestatud teabevahetuse süsteemi.

Esimese lõigu kohaldamisel kasutatakse 
direktiivi 2001/95/EÜ artikli 12 lõikes 1 
sätestatud teabevahetuse süsteemi.

Kohaldatakse direktiivi 2001/95/EÜ artikli 
12 lõikeid 2, 3 ja 4.

Kohaldatakse direktiivi 2001/95/EÜ artikli 
12 lõikeid 2, 3 ja 4.

Or. fr

Selgitus

Tuleb ette näha võimalus, et vastutava isiku ja pädeva asutuse vahel tekib vaidlus määruse 
tõlgendamise üle. On vaja kehtestada menetlus määruse ühtse kohaldamise tagamiseks 
vaidluste tekkimisel.

Muudatusettepanek 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Kaebuse esitamine

1. Toote turule viimise eest vastutav isik 
võib esitada kaebuse pädeva asutuse 
esitatud või kehtestatud meetmete vastu, 
mis on võetud vastavalt artiklitele 21 ja 
22.
2. Lõike 1 a kohaselt koostatud kaebusel 
on otsuse täitmist peatav mõju.
3. Kaebus ja selle põhjendused esitatakse 
komisjonile kirjalikult kahe nädala 
jooksul pärast seda, kui pädev asutus 
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teatas vastutavale isikule esitatud või 
kehtestatud meetmetest.
4. Komisjon teeb 3 kuu jooksul kindlaks, 
kas lõikes 1 ettenähtud meetmed on 
põhjendatud või mitte. Selleks 
konsulteerib komisjon võimaluse korral 
huvitatud isikutega, liikmesriikidega ja 
kosmeetikatoodete teaduskomiteega. Ta 
teavitab oma järeldustest pädevat asutust 
ja vastutavat isikut.
5. Kui komisjon leiab, et esitatud või 
kehtestatud meetmed on põhjendamatud, 
tühistab asjaomane pädev asutus need 
meetmed.

Or. fr

Selgitus

Tuleb ette näha võimalus, et vastutava isiku ja pädeva asutuse vahel tekib vaidlus määruse 
tõlgendamise üle.  On vaja kehtestada menetlus määruse ühtse kohaldamise tagamiseks 
vaidluste tekkimisel (REACHi määruse eeskujul).

Muudatusettepanek 95
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui kosmeetikatoodetes sisalduvate 
ainete kasutamisest põhjustatud oht 
inimeste tervisele nõuab kogu ühendust 
hõlmavate meetmete võtmist, võib 
komisjon pärast konsulteerimist 
kosmeetikatoodete teaduskomiteega muuta 
vastavalt II–VI lisa.

1. Kui kosmeetikatoodetes sisalduvate 
ainete kasutamine toob kaasa 
keskkonnaohu, mida on REACHi 
määruses ette nähtud ja mis nõuab kogu 
ühendust hõlmavate meetmete võtmist, 
võib komisjon pärast konsulteerimist 
tervise- ja keskkonnariskide (SCHER)
teaduskomiteega muuta vastavalt II–VI 
lisa.

Or. pl
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Selgitus

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska.

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
tym samym nakładanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ocenę ryzyka (SCCP, 
ECHA, SCHER

Wprowadzenie zakazu stosowania powinno znajdować wyraz w ustawodawstwie 
kosmetycznym ale to Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) jest instytucją 
odpowiedzialną za decyzje legislacyjne w tym zakresie. Zakaz stosowania określonej 
substancji w kosmetykach ze względu na skutki dla środowiska powinien być wprowadzany na 
skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.

Muudatusettepanek 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – teine a lõik (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui REACHi määruse kohaselt on 
tegemist kosmeetikatoodetes sisalduvate 
ainete kasutamisest põhjustatud lubamatu 
keskkonnaohuga, mis nõuab kogu 
ühendust hõlmavate meetmete võtmist, 
võib komisjon pärast konsulteerimist 
tervise- ja keskkonnariskide 
teaduskomiteega (SCHER) muuta 
vastavalt II–VI lisa.

Or. en

Selgitus

Kosmeetika- ja hügieenitoodetes kasutatavad ained võivad ohustada keskkonda.
Kosmeetikatoodete ja nende koostisosade mõju keskkonnale hindab ECHA ja see kuulub 
REACHi reguleerimisalasse. Erandjuhtudeks, kui keskkonnaohtu ei ole ELi õigusaktide 
raames nõuetekohaselt hinnatud, peaks eksisteerima mehhanism, mille kohaselt ohuhinnangu 
koostab SCHER ja asjakohase riskijuhtimisega tegeleb Euroopa Komisjon vastavalt 
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kosmeetikatoodete määruse II–VI lisale.

Muudatusettepanek 97
Anne Ferreira

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. 24 kuu jooksul pärast käesoleva 
määruse jõustumist koostab komisjon 
kosmeetikatoodete teaduskomitee 
riskihindamise alusel VI a lisa.

Or. fr

Selgitus

Tuleb täpsustada, millisel alusel, millise menetluse kohaselt ja millise tähtaja jooksul lubatud 
nanotehnoloogiat puudutav VI a lisa koostatakse. Uue lisa läbivaatamise kord on sama, mis 
on sätestatud artikli 26 vastavates lõigetes.

Muudatusettepanek 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui kosmeetikatoodetes sisalduvate 
ainete kasutamine toob kaasa 
keskkonnaohu, mida on REACHi 
määruses ette nähtud ja mida tuleks 
ühenduse tasandil reguleerida, võib 
komisjon pärast konsulteerimist tervise- ja 
keskkonnariskide (SCHER) 
teaduskomiteega muuta vastavalt II–VI 
lisa.

Or. pl
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Selgitus

Wpływ substancji stosowanych w kosmetykach na środowisko reguluje w pełni 
rozporządzenie w sprawie REACH składniki kosmetyków podlegają w pełni ograniczeniom i 
procedurze udzielania zezwoleń ze względu na skutki dla środowiska.

Nie wydaje się zasadne wprowadzanie dodatkowych uregulowań w nowym ustawodawstwie 
kosmetycznym. Oznaczałoby to podwójne uregulowanie wpływu kosmetyków na środowisko a 
tym samym nakładanie się kompetencji instytucji odpowiedzialnych za ocenę ryzyka (SCCP, 
ECHA, SCHER

Wprowadzenie zakazu stosowania powinno znajdować wyraz w ustawodawstwie 
kosmetycznym ale to Europejska Agencja ds. Chemikaliów (ECHA) jest instytucją 
odpowiedzialną za decyzje legislacyjne w tym zakresie. Zakaz stosowania określonej 
substancji w kosmetykach ze względu na skutki dla środowiska powinien być wprowadzany na 
skutek wprowadzenia odpowiednich uregulowań na mocy rozporządzenia REACH.

Muudatusettepanek 99
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 26 a
Valmis kosmeetikatoodete ohutuse 

hindamine
Turule viidud kosmeetikatoodetes 
kasutatud ainete ohutuse tagamiseks 
võtab komisjon vajaduse korral pärast 
Euroopa Kemikaaliametiga (ECHA) 
konsulteerimist arvesse määruse (EÜ) 
1907/2006 kohandamise ja, kui see on 
asjakohane, muudatusettepanekute 
esitamise vajadust.

Or. fr

Selgitus

Kogu kättesaadavat asjakohast teavet tuleb valmis kosmeetikatoodete ohutuse hindamisel 
arvesse võtta. Olulise panuse ohutuse hindamisse võivad anda määruse 1907/2006 kohaselt 
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koostatud kemikaaliohutuse aruanded.

Muudatusettepanek 100
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon koostab ühtse koostisainete 
nimestiku ja ajakohastab seda. See 
nimestik ei ole kosmeetikatoodetes 
kasutada lubatud ainete loetelu.

Komisjon koostab ühtse koostisainete 
nimestiku ja ajakohastab seda kooskõlas 
rahvusvahelise kosmeetikavahendite 
koostisainete nomenklatuuriga (INCI) 
ning Chemical Abstracts Service’i 
andmebaasiga(CAS). See nimestik ei ole 
kosmeetikatoodetes kasutada lubatud 
ainete loetelu.

Koostisainete ühtsed nimetused võetakse 
kasutusele turuleviidavate 
kosmeetikatoodete märgistamiseks 
hiljemalt 12 kuu möödudes pärast selle 
nimestiku avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Koostisainete ühtsed nimetused võetakse 
kasutusele turuleviidavate 
kosmeetikatoodete märgistamiseks 
hiljemalt kahe aasta möödudes pärast selle 
nimestiku avaldamist Euroopa Liidu 
Teatajas.

Or. fr

Selgitus

INCI nimetuste kasutamine ühtse koostisainete nimestiku koostamiseks on kooskõlas 
komisjoni otsusega 96/335/EÜ.

Koostisainete nimetuste muutumisest tulenevate uute märgistamis- ja pakendamisnõuete 
täitmiseks kulub palju kauem aega kui 12 kuud. Kaks aastat on palju realistlikum ajavahemik.

Muudatusettepanek 101
Dominique Vlasto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik või komisjon leiavad, et 1. Kui liikmesriik või komisjon leiavad, et 
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ühtlustatud standard ei vasta täielikult 
käesoleva määruse vastavate sätetega ette 
nähtud nõuetele, esitavad komisjon ja 
asjaomane liikmesriik küsimuse koos 
põhjendustega direktiivi 98/34/EÜ artikli 5 
alusel loodud komiteele. Komitee esitab 
viivitamata oma arvamuse.

ühtlustatud standard ei vasta täielikult 
käesoleva määruse vastavate sätetega ette 
nähtud nõuetele või et uuenduse 
arvessevõtmine võimaldaks käesoleva 
määruse sätetes kehtestatud nõudeid 
paremini täita ja saavutada parem 
inimeste tervise kaitse tase, esitavad 
komisjon ja asjaomane liikmesriik 
küsimuse koos põhjendustega direktiivi 
98/34/EÜ artikli 5 alusel loodud komiteele. 
Komitee esitab viivitamata oma arvamuse.

Or. fr

Selgitus

Uuesti sõnastatud määruse ettepaneku seletuskirja kolmas eesmärk on, et ELis turule 
viidavad kosmeetikatooted peaksid olema selles sektoris toimuvat innovatsiooni silmas 
pidades ohutud. Liikmesriigil või komisjonil peaks olema õigus pöörduda direktiivi 98/34/EÜ 
artikli 5 alusel loodud komitee poole taotlusega ühtlustatud standard uuesti läbi vaadata, kui 
ta leiab, et uuendus tagaks määruse asjakohaste sätete, eelkõige inimeste tervise kaitset 
puudutavate sätete tõhusama täitmise.

Muudatusettepanek 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 - lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Artikli 26 lõiget 2 ei kohaldata 
kosmeetikatoodete suhtes, mis sisaldavad 
VI a lisas veel mitte loetletud 
nanomaterjale, kui need tooted viidi 
turule enne käesoleva artikli lõikes 1 
märgitud kuupäeva. Need tooted võivad 
jääda turule kaheks aastaks pärast lõikes 
2 märgitud kuupäeva. Pärast seda 
kuupäeva kohaldatakse artikli 11 punkti h 
ja artikli 26 lõiget 2.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepaneku 28 muutmine raportööri poolt, et kaotada oluline lünk.

Praegu kasutatavate oluliste nanomaterjalide hulka kuuluvad näiteks UV-filtrid, nagu 
titaandioksiid. Titaandioksiid kuulub juba VI lisas loetletud ainete hulka, kuigi selle nanokuju 
kohta pole kunagi nanospetsiifilist hinnangut koostatud. Nii ei taga III-VI lisa nimekirjadesse 
kuulumine taoliste koostisainete ohutust, kui neid kasutatakse nanokujul, mistõttu selliseks 
kasutuseks ei tohiks luba anda.  Kõik nanomaterjalid, mille kasutamine osutub ohutuks, tuleks 
loetleda VI a lisas, vaatamata nende otstarbele.

Muudatusettepanek 103
Urszula Krupa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mis puudutab enne [lisada kuupäev: 
20. päev pärast käesoleva määruse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas] 
turule viidud toodete ohutushinnangut 
(artikkel 7) ja toote andmikku (artikkel 8), 
võib kehtivaid sätteid kohaldada kuni 
[lisada kuupäev: 60 kuud pärast 
käesoleva määruse avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas].

Or. pl

Selgitus

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe, szczegółowe wymagania w zakresie oceny 
bezpieczeństwa i dokumentacji produktu, ale także dobrej praktyki produkcji (GMP). Ma to 
na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów i jest rozwiązaniem ze 
wszech miar korzystnym, popieranym także przez przemysł.. Jednakże dla wielu producentów 
nowe wymagania stanowić będą duże wyzwanie i znaczne koszty. Koszty te zostaną 
poniesione zwłaszcza przez małe i średnie przedsiębiorstwa, które realizowały dotychczasowe 
wymagania na poziomie określonym obowiązującymi przepisami. Tym samym w projekcie 
rozporządzenia należy przewidzieć środki, które ułatwią MŚP dostosowanie się do nowych 
wymagań.
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Muudatusettepanek 104
Małgorzata Handzlik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Mis puudutab enne [lisada kuupäev: 
20. päev pärast käesoleva määruse 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas] 
turule viidud toodete ohutushinnangut 
(artikkel 7) ja toote andmikku (artikkel 8), 
võib kehtivaid sätteid kohaldada kuni 
[lisada kuupäev: 60 kuud pärast 
käesoleva määruse avaldamist Euroopa 
Liidu Teatajas].

Or. pl

Selgitus

Projekt rozporządzenia wprowadza nowe, szczegółowe wymagania w zakresie oceny 
bezpieczeństwa i dokumentacji produktu, ale także dobrej praktyki produkcji (GMP). Ma to 
na celu zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa konsumentów i jest rozwiązaniem ze 
wszech miar korzystnym. Jednakże dla wielu producentów nowe wymagania stanowić będą 
duże wyzwanie i znaczne koszty. Koszty te zostaną poniesione zwłaszcza przez małe i średnie 
przedsiębiorstwa. Tym samym w projekcie rozporządzenia należy przewidzieć środki, które 
ułatwią MŚP dostosowanie się do nowych wymagań.

Muudatusettepanek 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toote kvalitatiivse ja kvantitatiivse 
koostise kirjeldus, kaasa arvatud ainete 
keemiline määratlus (k.a keemiline 
nimetus, INCI, CAS, EINEÜS/ELINCS 
nimetused) ning eeldatav toime. Eeterlike 
õlide, parfüümikompositsioonide ja 
parfüümide puhul kompositsiooni nimetus 

Toote kvalitatiivne ja kvantitatiivne 
koostis, kaasa arvatud ainete keemiline 
määratlus (k.a keemiline nimetus, INCI, 
CAS, EINEÜS/ELINCS nimetused) ning 
eeldatav toime. Eeterlike õlide, 
parfüümikompositsioonide ja parfüümide 
puhul kompositsiooni nimetus ja 
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ja koodinumber ning tarnija andmed. koodinumber ning tarnija andmed.

Or. en

Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on tegelikku teavet, mitte selle “kirjeldust”.

Muudatusettepanek 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 2 – esimene ja teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmeetikatoote ja selle lähteainete 
füüsikaliste ja keemiliste omaduste 
kirjeldus.

Kosmeetikatoote ja selle lähteainete 
füüsikalised ja keemilised omadused.

Kosmeetikatoote säilivuse kirjeldus
eeldatavates ladustamistingimustes.

Kosmeetikatoote säilivus eeldatavates 
ladustamistingimustes.

Or. en

Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on tegelikku teavet, mitte selle “kirjeldust”.

Muudatusettepanek 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 3 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmeetikatoote ja selle lähteainete 
mikrobioloogiline kirjeldus. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata 
kosmeetikatoodetele, mida kasutatakse 
silmaümbruses, mis puutuvad kokku 

Kosmeetikatoote ja selle lähteainete 
mikrobioloogilised andmed. Erilist 
tähelepanu tuleb pöörata 
kosmeetikatoodetele, mida kasutatakse 
silmaümbruses, mis puutuvad kokku 
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limaskestadega või kahjustatud nahaga ja 
mis on ette nähtud alla kolme aastastele 
lastele, eakatele inimestele ja 
immuunsushäiretega inimestele.

limaskestadega või kahjustatud nahaga ja 
mis on ette nähtud alla kolme aastastele 
lastele, eakatele inimestele ja 
immuunsushäiretega inimestele.

Or. en

Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on tegelikku teavet, mitte selle “kirjeldust”.

Muudatusettepanek 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ainete ja lähteainete puhtuse kirjeldus. Ainete ja lähteainete puhtus.

Or. en

Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on tegelikku teavet, mitte selle “kirjeldust”.

Muudatusettepanek 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 4 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pakendimaterjali oluliste omaduste 
kirjeldus, eelkõige selle puhtus ja säilivus.

Pakendimaterjali olulised omadused, 
eelkõige selle puhtus ja säilivus.

Or. en
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Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on tegelikku teavet, mitte selle “kirjeldust”.

Muudatusettepanek 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toote ettenähtud ja eeldatava kasutuse 
kirjeldus. Põhjendused esitatakse eelkõige 
seoses hoiatuste ja muude selgitustega 
toote märgistusel.

Toote ettenähtud ja eeldatav kasutus. 
Põhjendused esitatakse eelkõige seoses 
hoiatuste ja muude selgitustega toote 
märgistusel.

Or. en

Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on tegelikku teavet, mitte selle “kirjeldust”.

Muudatusettepanek 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 6 – sissejuhatus

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmeetikatootega kokkupuute kirjeldus, 
lähtudes punkti 5 alusel esitatavast teabest 
ning seoses järgmisega:

Andmed ja hinnang kosmeetikatootega 
kokkupuute kohta, lähtudes punkti 5 alusel 
esitatavast teabest ning seoses järgmisega:

Or. en

Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on andmeid ja hinnangut neile, mitte kokkupuute "kirjeldust".
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Muudatusettepanek 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmeetikatootes sisalduvate ainetega 
kokkupuute kirjeldus, lähtudes vastavatest 
toksikoloogilistest lõpptulemustest ning 
arvestades punkti 6 kohast teavet.

Andmed ja hinnang kosmeetikatootes 
sisalduvate ainetega kokkupuute kohta, 
lähtudes vastavatest toksikoloogilistest 
lõpptulemustest ning arvestades punkti 6 
kohast teavet.

Or. en

Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on andmeid ja hinnangut neile, mitte kokkupuute "kirjeldust".

Muudatusettepanek 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 14 kohaldamist, 
loetletakse kõik asjaomased 
toksikoloogilised lõpptulemused koos 
nende toksikoloogilise kirjeldusega. Erilist 
tähelepanu pööratakse konkreetsetele 
kasutuspiirkondadele (naha- ja silma 
ärritus), naha ülitundlikkusele ja 
ultraviolettkiirguse puhul 
valgusindutseeritud toksilisusele.

Ilma et see piiraks artikli 14 kohaldamist, 
loetletakse kõik asjaomased 
toksikoloogilised lõpptulemused koos 
nende toksikoloogiliste omaduste 
hinnanguga. Erilist tähelepanu pööratakse 
konkreetsetele kasutuspiirkondadele (naha-
ja silma ärritus), naha ülitundlikkusele ja 
ultraviolettkiirguse puhul 
valgusindutseeritud toksilisusele.

Or. en
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Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on teabe hinnangut, mitte “kirjeldust”.

Muudatusettepanek 114
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 8 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 14 kohaldamist, 
loetletakse kõik asjaomased 
toksikoloogilised lõpptulemused koos 
nende toksikoloogilise kirjeldusega. Erilist 
tähelepanu pööratakse konkreetsetele 
kasutuspiirkondadele (naha- ja silma 
ärritus), naha ülitundlikkusele ja 
ultraviolettkiirguse puhul 
valgusindutseeritud toksilisusele.

Ilma et see piiraks artikli 14 kohaldamist, 
loetletakse kõik asjaomased 
toksikoloogilised lõpptulemused koos 
nende toksikoloogilise kirjeldusega, mida 
kosmeetikatoodete teaduskomitee 
suunistes peetakse oluliseks seoses 
kosmeetikatoodete koostisosade testimise 
ja ohutuse hindamisega eelkõige toote 
suhtes, kus antud ainet kasutatakse.
Erilist tähelepanu pööratakse 
konkreetsetele kasutuspiirkondadele (naha-
ja silma ärritus), naha ülitundlikkusele ja 
ultraviolettkiirguse puhul 
valgusindutseeritud toksilisusele.

Or. en

Selgitus

Tootjad, kes koostavad ohutushinnangut ainete kohta, mida nad kosmeetikatoodetes 
kasutavad, peaksid alati järgima kosmeetikatoodete teaduskomitee suuniseid 
kosmeetikatoodete koostisosade testimise ja kohustusliku ohutushindamise kohta.
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Muudatusettepanek 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 8 – kolmas lõik – kolmas taane

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- ainete vastastikune toime. ainete vastastikune toime (kumulatiivne ja 
sünergiline mõju)

Or. en

Selgitus

Kosmeetikatooted sisaldavad palju erinevaid aineid ja inimesed kasutavad palju erinevaid 
kosmeetikatooteid. Toksikoloogilises kirjelduses tuleks pöörata erilist tähelepanu võimalikule 
kumulatiivsele või sünergilisele mõjule.

Muudatusettepanek 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kosmeetikatootele või, vajaduse korral, 
teistele kosmeetikatoodetele avalduva 
soovimatu ja tugeva soovimatu mõju 
kirjeldus. Kirjeldusele lisatakse 
statistilised andmed.

Täielikud andmed kosmeetikatootele või, 
vajaduse korral, teistele 
kosmeetikatoodetele avalduva soovimatu ja 
tugeva soovimatu mõju kohta. Andmetele
lisatakse statistilised andmed.

Or. en

Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on täielikke andmeid, mitte “kirjeldust”.
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Muudatusettepanek 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muu asjakohane teave, nt inimeste 
vabatahtlikult tehtud uuringute kirjeldus.

Muu asjakohane teave, nt inimeste 
vabatahtlikult tehtud uuringute kohta.

Or. en

Selgitus

Mõiste “kirjeldus” on uus ja väga ebamäärane. Praeguses direktiivis seda sellises seoses ei 
esine. Vaja on tegelikku teavet, mitte selle “kirjeldust”.

Muudatusettepanek 118
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muu asjakohane teave, nt inimeste 
vabatahtlikult tehtud uuringute kirjeldus.

Muu asjakohane teave, nt inimeste 
vabatahtlikult tehtud uuringute kirjeldus 
või muudes asjaomastes valdkondades 
koostatud, nõuetekohaselt kinnitatud ja 
põhjendatud riskihindamiste tulemused.

Or. fr

Selgitus

Teiste valdkondade riskihindamiste olemasolevate tulemuste arvessevõtmine peaks olema 
võimalik, kui see on kõnealuse kosmeetikatoote ohutuse hindamisel asjakohane.
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Muudatusettepanek 119
Lambert van Nistelrooij

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – A osa – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Muu asjakohane teave, nt inimeste 
vabatahtlikult tehtud uuringute kirjeldus.

Muu asjakohane teave, nt inimeste 
vabatahtlikult tehtud uuringute kirjeldus 
või muudes asjassepuutuvates 
valdkondades koostatud ohuhinnangute 
põhjendatud ja õigustatud tulemuste 
arvessevõtmine.

Or. en

Selgitus

Teiste valdkondade ohuhindamise andmete kasutamine peaks olema võimalik, kuid ainult siis, 
kui see on kõnealuse kosmeetikatoote ohutushinnangu seisukohalt asjakohane.

Muudatusettepanek 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – B osa – punkt 3 – kolmas lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hinnatakse kosmeetikatootes sisalduvate 
ainete võimalikku vastastikust mõju. Kui 
eeldatakse, et vastastikust mõju ei ole, 
tuleb seda asjakohaselt põhjendada.

Hinnatakse kosmeetikatootes sisalduvate 
ainete võimalikku vastastikust mõju.

Or. en

Selgitus

Olematut mõju ei ole võimalik asjakohaselt põhjendada!
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Muudatusettepanek 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
III lisa – sissejuhatus (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alltoodud ainete loetelu ei kohaldata 
nanomaterjalide kujul kasutatavate ainete 
puhul.

Or. en

Selgitus

See loetelu on koostatud ”normaalsel" kujul kasutatavate ainete kohta. See ei ole mõeldud 
nende ainete nanokuju jaoks. Kõik nanomaterjalid, mille kasutamise ohutus on tõestatud, 
tuleks loetleda VI a lisas. Seetõttu tuleks selgelt öelda, et III lisas toodud ainete loetelu ei 
kohaldata, kui siin toodud aineid on kasutatud nanomaterjalide kujul.

Muudatusettepanek 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
IV lisa – sissejuhatus (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alltoodud ainete loetelu ei kohaldata 
nanomaterjalide kujul kasutatavate ainete 
puhul.

Or. en

Selgitus

See loetelu on koostatud ”normaalsel" kujul kasutatavate ainete kohta. See ei ole mõeldud 
nende ainete nanokuju jaoks. Kõik nanomaterjalid, mille kasutamise ohutus on tõestatud, 
tuleks loetleda VI a lisas. Seetõttu tuleks selgelt öelda, et III lisas toodud ainete loetelu ei 
kohaldata, kui siin toodud aineid on kasutatud nanomaterjalide kujul.
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Muudatusettepanek 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – sissejuhatus (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alltoodud ainete loetelu ei kohaldata 
nanomaterjalide kujul kasutatavate ainete 
puhul.

Or. en

Selgitus

See loetelu on koostatud ”normaalsel" kujul kasutatavate ainete kohta. See ei ole mõeldud 
nende ainete nanokuju jaoks. Kõik nanomaterjalid, mille kasutamise ohutus on tõestatud, 
tuleks loetleda VI a lisas. Seetõttu tuleks selgelt öelda, et III lisas toodud ainete loetelu ei 
kohaldata, kui siin toodud aineid on kasutatud nanomaterjalide kujul.

Muudatusettepanek 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI lisa – sissejuhatus (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Alltoodud ainete loetelu ei kohaldata 
nanomaterjalide kujul kasutatavate ainete 
puhul.

Or. en

Selgitus

See loetelu on koostatud ”normaalsel" kujul kasutatavate ainete kohta. See ei ole mõeldud 
nende ainete nanokuju jaoks. Kõik nanomaterjalid, mille kasutamise ohutus on tõestatud, 
tuleks loetleda VI a lisas. Seetõttu tuleks selgelt öelda, et III lisas toodud ainete loetelu ei 
kohaldata, kui siin toodud aineid on kasutatud nanomaterjalide kujul.
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Muudatusettepanek 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ettepanek võtta vastu määrus
VI a lisa (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI a lisa

Lubatud nanomaterjalide loetelu

Or. en

Selgitus

Muudatusettepaneku 29 muutmine raportööri poolt, et kaotada oluline lünk. Praegu 
kasutatavate oluliste nanomaterjalide hulka kuuluvad näiteks UV-filtrid, nagu titaandioksiid. 
Titaandioksiid kuulub juba VI lisas loetletud ainete hulka, kuigi selle nanokuju kohta pole 
kunagi nanospetsiifilist hinnangut koostatud. Nii ei taga III-VI lisa nimekirjadesse kuulumine 
taoliste koostisainete ohutust, kui neid kasutatakse nanokujul, mistõttu selliseks kasutuseks ei 
tohiks luba anda. Kõik nanomaterjalid, mille kasutamine osutub ohutuks, tuleks loetleda VI a 
lisas, vaatamata nende otstarbele.
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