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Tarkistus 30
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti Tarkistus

(12) Kosmeettisten valmisteiden on oltava 
turvallisia normaaleissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa. Hyötyjä ja riskejä 
koskevassa arvioinnissa ei pidä hyväksyä
varsinkaan ihmisen terveydelle 
aiheutuvaa riskiä.

(12) Kosmeettisten valmisteiden on oltava 
turvallisia normaaleissa tai 
kohtuullisesti ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa. Hyötyjä ja riskejä 
koskevassa arvioinnissa ei voida pitää 
perusteltavissa olevana varsinkaan riskiä, 
jota ei voida hyväksyä ja josta 
todennäköisesti aiheutuu kielteisiä 
vaikutuksia ihmisen terveyteen.

Or. en

Perustelu

"Nollariskiä" ei ole olemassa, joten riski on määriteltävä. Riski, jota ei voida hyväksyä, on 
termi, jota käytetään REACH-asetuksen tekstissä (ks. esim. johdanto-osan 73 kappale ja 
68 artiklan 1 kohta). Kohta on mukautettava johdonmukaisuuden vuoksi REACH-asetukseen.

Tarkistus 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Tällä hetkellä käytössä olevat 
testausmenetelmät eivät ole sopivia 
nanomateriaaleihin liittyvien riskien 
arvioimiseen. Olisi kehitettävä kiireesti 
nanomateriaaleihin keskittyviä 
testausmenetelmiä, joissa ei käytetä 
eläimiä. Ihmisten terveyden 
suojelemiseksi ja eläinkokeiden 
välttämiseksi nanomateriaalien käyttö 



PE412.251v01-00 4/68 AM\742694FI.doc

FI

kosmetiikassa olisi kiellettävä, kunnes 
hyväksytään käytettäviksi riittäviä 
nanomateriaaleihin keskittyviä 
testausmenetelmiä, joissa ei käytetä 
eläimiä, ja kunnes näiden testien 
perusteella on tehty asianmukainen 
turvallisuuden arviointi.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä nanomateriaalien turvallisuuden arviointiin ei ole käytössä asianmukaisia 
välineitä. Koska kosmeettisten ainesosien testaaminen eläimillä on tarkoitus lopettaa 
vaiheittain vuoteen 2013 mennessä, nanomateriaaleja olisi alusta lähtien arvioitava 
eläinkokeisiin perustumattomien nanomateriaaleihin keskittyvien testausmenetelmien avulla. 
Siihen saakka, kunnes saadaan käyttöön eläinkokeisiin perustumattomia nanomateriaaleihin 
keskittyviä testausmenetelmiä, joilla varmistetaan asianmukaise

sti nanomateriaalien turvallisuus kosmeettisissa valmisteissa, niiden käyttö olisi kiellettävä 
ihmisten terveyden suojelemiseksi ja eläinkokeiden välttämiseksi.

Tarkistus 32
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Ennen kuin markkinoille saatetaan 
sellaisia nanomateriaaleja sisältäviä 
kosmeettisia valmisteita, jotka eivät vielä 
sisälly liitteeseen VI a, kulutustavaroita 
käsittelevän tiedekomitean olisi arvioitava 
valmisteeseen sisältyvät nanomateriaalit 
asianmukaisen nanomateriaaleihin 
keskittyvän turvallisuuden arvioinnin 
avulla. Vastuuhenkilön olisi toimitettava 
komissiolle pyyntö ja riskinarviointi 
nanomateriaalin sisällyttämiseksi 
liitteeseen VI a. Riskinarvioinnissa olisi 
otettava huomioon käytetyn 
nanomateriaalin erityisluonne ja kyseisen 
kosmeettisen valmisteen käyttötarkoitus. 
Nanomateriaaleja sisältävää kosmeettista 
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valmistetta ei pitäisi saattaa markkinoille, 
jollei komissio – ottaen asianmukaisesti 
huomioon kulutustavaroita käsittelevän 
tiedekomitean lausunnon – katso, että 
nanomateriaalin käyttö kyseisessä 
valmisteessa on turvallista.

Or. en

Perustelu

Muutettu versio esittelijän tarkistuksesta 2.

Nanomateriaalien turvallisuuden arvioimiseksi tarvitaan tällä hetkellä kipeästi asiallisia 
menettelyjä. Kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean mukaan tiedot riskien 
tunnistamisesta, altistumista koskevista arvioinneista, kertymistä, absorptiosta, 
biokinetiikasta, kerääntymisestä toissijaisiin kohde-elimiin, mahdollisista terveysvaikutuksista 
sekä kulkeutumisesta istukan kautta sikiöön eivät ole asianmukaisella tasolla. Kosmeettisten 
valmisteiden turvallisuuden takaamiseksi turvallisuutta olisi arvioitava asianmukaisten 
nanomateriaaleihin keskittyvien testien avulla ennakkoehtona markkinoille saattamiselle.

Tarkistus 33
Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) Tuoteturvallisuuden takaamiseksi 
kiellettyjä aineita saisi esiintyä ainoastaan 
jääminä, jos niiden esiintyminen on hyvää 
valmistustapaa noudattaen teknisesti 
väistämätöntä ja jos kyseinen valmiste on 
turvallinen.

(27) Tuoteturvallisuuden takaamiseksi 
kiellettyjä aineita saisi esiintyä ainoastaan 
jääminä, jos niiden esiintyminen on hyvää 
valmistustapaa noudattaen teknisesti 
väistämätöntä ja jos kyseinen valmiste on 
turvallinen. Etusijalle olisi asetettava 
tekniset innovaatiot, joiden avulla olisi 
mahdollista välttää kiellettyjä aineita, 
myös jääminä, ja niitä olisi sovellettava, 
jotta taattaisiin korkeatasoinen ihmisten 
terveyden suojelu.

Or. fr
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Perustelu

Uudelleen laaditun tekstin perusteluissa esitetyn tavoitteen 3 mukaan EU:n markkinoille 
saatettujen kosmeettisten valmisteiden on oltava turvallisia alan innovaatiot huomioon ottaen. 
Sen tähden, jos tekninen kehitys antaa mahdollisuuden välttää kiellettyjä aineita, 
jäsenvaltioiden on valvottava, että tällaiset tekniset innovaatiot otetaan käyttöön, jotta 
voidaan taata mahdollisimman korkealaatuinen ihmisten terveyden suojelu.

Tarkistus 34
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Valmiiden kosmeettisten valmisteiden 
turvallisuus voidaan jo nykyisellään 
varmistaa niiden sisältämien ainesosien 
turvallisuutta koskevien tietojen avulla.
Näin ollen olisi annettava säännökset, 
joissa kielletään valmiiden kosmeettisten 
valmisteiden testaus eläinkokein.
Komission laatimilla ohjeilla voitaisiin 
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten mahdollisuuksia soveltaa 
valmiiden kosmeettisten valmisteiden 
turvallisuuden arviointiin menetelmiä, 
joihin ei sisälly eläinten käyttöä.

(31) Valmiiden kosmeettisten valmisteiden 
turvallisuus voidaan jo nykyisellään 
varmistaa niiden sisältämien ainesosien 
turvallisuutta koskevien tietojen avulla.
Näin ollen olisi annettava säännökset, 
joissa kielletään valmiiden kosmeettisten 
valmisteiden testaus eläinkokein.
Komission laatimilla ohjeilla voitaisiin 
helpottaa erityisesti pienten ja keskisuurten 
yritysten mahdollisuuksia soveltaa 
valmiiden kosmeettisten valmisteiden 
turvallisuuden arviointiin sekä sellaisia 
testausmenetelmiä että käytettävissä 
olevien relevanttien tietojen 
arviointimenettelyjä, mukaan luettuna 
interpolointiin ja todistusnäyttöön 
perustuvat lähestymistavat, joihin ei 
sisälly eläinten käyttöä.

Or. en

Perustelu

On tärkeää todeta, että kaikki käytettävissä olevat tiedot – olivatpa ne peräisin in vitro 
-menetelmiin tai in silico -menetelmiin perustuvista kokeista, olemassa olevista hyviin 
laboratoriokäytänteisiin perustuvista tai muista eläinkokeista tai olemassa olevista ihmisillä 
tehdyistä kokeista tai muista lähteistä – on arvioitava asianmukaisesti valmiiden
kosmeettisten valmisteiden turvallisuuden arvioinnissa.
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Tarkistus 35
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(53 a) Turvallisuutta arvioitaessa ja 
tuotetietoja valmisteltaessa 
vastuuhenkilön voidaan odottaa käyttävän 
muun muassa tietoja, joita on saatavilla 
aineista asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukaisesti. Kun se on välttämätöntä 
kosmeettisten valmisteiden ainesosien 
turvallisen käytön varmistamisen 
kannalta, komission olisi harkittava, 
pitääkö asetukseen (EY) N:o 1907/2006 
tehdä tarvittavat muutokset.

Or. en

Perustelu

Kaikkia relevantteja käytettävissä olevia tietoja olisi tarkasteltava asianmukaisesti valmiin 
kosmeettisen valmisteen turvallisuutta arvioitaessa. Suuri osa näistä tiedoista todennäköisesti 
vastaa asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisia kemikaaliturvallisuusraportteja. Tarvitaan 
määräystä siitä, että asetuksen (EY) N:o 1907/2006 määräyksiä voidaan tarvittaessa 
tarkistaa, jotta aineista on käytettävissä asianmukaista tietoa valmistauduttaessa 
kosmeettisten tuotteiden turvallisuuden arviointiin sekä sitä koskevien tuotetietojen 
antamiseen. Tarkistus on johdonmukainen REACH-asetuksen kanssa.

Tarkistus 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) 'kosmeettisella ainesosalla' mitä 
tahansa synteettistä tai luonnollista 
ainesosaa tai seosta, jota lisätään 
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kosmeettiseen valmisteeseen 
tarkoituksellisesti.

Or. en

Tarkistus 37
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) 'valmistajalla' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka suunnittelee tai 
valmistaa taikka suunnitteluttaa tai 
valmistuttaa kosmeettista valmistetta 
omalla nimellään tai tavaramerkillään;

b) 'valmistajalla' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka suunnittelee tai 
valmistaa taikka suunnitteluttaa tai 
valmistuttaa kosmeettista valmistetta
taikka pakkaa tai pakkauttaa sen omalla 
nimellään tai tavaramerkillään;

Or. fr

Perustelu

"Valmistajan" yleistä määritelmää on täydennettävä ja huomioon on otettava kaikki 
kosmeettisten valmisteiden valmistusvaiheet.

Tarkistus 38
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) 'toimeksisaajalla' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka suunnittelee, 
valmistaa tai pakkaa valmisteita 
toimeksiantajana toimivan toisen 
luonnollisen tai oikeushenkilön puolesta. 
Toimeksiantajaa sitoo toimeksisaajaan 
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tarjouseritelmä tai sopimus.

Or. fr

Tarkistus 39
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) 'jälleenmyyjällä' luonnollista tai 
oikeushenkilöä, joka ostaa ja myy 
valmistetta sellaisenaan eteenpäin ja jolla 
ei ole omistusoikeutta tavaramerkkiin.

Or. fr

Tarkistus 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – g alakohta

Komission teksti Tarkistus

g) 'jäämillä' sellaisten aineiden satunnaista 
esiintymistä, jotka ovat peräisin 
luonnollisten tai synteettisten ainesosien 
epäpuhtauksista, valmistusprosessista, 
varastoinnista, kuljetusvälineistä taikka 
pakkauksista;

g) 'jäämillä' sellaisten aineiden satunnaista
ja teknisesti väistämätöntä esiintymistä, 
jotka ovat peräisin luonnollisten tai 
synteettisten ainesosien epäpuhtauksista, 
valmistusprosessista, varastoinnista, 
kuljetusvälineistä taikka pakkauksista;

Or. en
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Tarkistus 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) 'nanomateriaalilla' tarkoituksellisesti 
valmistettua materiaalia, jonka jokin 
ulkomitta tai sisäinen rakenne on 
100 nanometriä tai sen alle ja joka saattaa 
sisältää uusia ominaisuuksia verrattuna 
samaan materiaaliin, jolla ei ole 
nanomittakaavan piirteitä.

Or. en

Perustelu

Nanomateriaaleja käytetään kosmetiikassa niiden uusien ominaisuuksien vuoksi verrattuna 
tavanomaista mittakaavaa oleviin samoihin materiaaleihin. Niiden pieni koko saattaa 
aiheuttaa kielteisiä vaikutuksia, joita on arvioitava kunnolla. Jotta ne voitaisiin lisätä 
turvallisuuden arviointiin, ne on määriteltävä.

Määritelmä kuvastaa kokonaisvaltaista määritelmää, joka esitettiin joulukuussa 2007 
julkaistussa kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean lausunnossa kosmeettisissa 
valmisteissa käytettävien nanomateriaalien turvallisuudesta, ja se rajoittaa nanomateriaalien 
soveltamisalan tämän asetuksen yhteydessä tarkoituksellisesti valmistettuihin materiaaleihin.

Tarkistus 42
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti Tarkistus

k) 'ei-toivotulla vaikutuksella' kosmeettisen 
valmisteen tavanomaisissa tai kohtuudella 
ennakoitavissa käyttöolosuhteissa 
ilmenevää haitallista vaikutusta ihmisen 
terveyteen;

k) 'ei-toivotulla vaikutuksella' tietyn
kosmeettisen valmisteen tavanomaisissa tai 
kohtuudella ennakoitavissa 
käyttöolosuhteissa ilmenevää kielteistä
vaikutusta ihmisen terveyteen;

Or. en
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Perustelu

Tarkistuksella halutaan lisätä selkeyttä ja välttää "haitallinen" sanaa. "Haitallisella" on 
erityismerkitys EU:n muussa lainsäädännössä (esim. REACH-asetus ja luokituksia ja 
merkintöjä koskeva lainsäädäntö).

Tarkistus 43
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – k a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

k a) "nanotuotteella" mitä tahansa 
kiinteää ja tarkoituksellisesti valmistettua 
tai käytettyä tuotetta, rakennetta tai 
materiaalia, jonka jokin mitta on 100–
500 nanometriä;

Or. fr

Perustelu

Esittelijän ehdottamaa määritelmää on tarkennettava, jotta otettaisiin huomioon muut 
nanoteknologiaa sisältävät valmisteet, joita on tarkasteltava nanoteknologioiden yhteydessä 
ja jotka on sisällytettävä kyseiseen alaan. Näiden valmisteiden mitoista jokin on suurempi 
kuin tarkistuksessa 10 mainitut mitat. Näin on asianlaita esimerkiksi nanoputkien, 
nanokuitujen ja nanofilmien kohdalla.

Tarkistus 44
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'vakavalla ei-toivotulla vaikutuksella' ei-
toivottua vaikutusta, joka aiheuttaa 
väliaikaisen tai pysyvän toimintahäiriön, 
vammautumisen, joutumisen 
sairaalahoitoon, synnynnäisiä 
kehityshäiriöitä tai välittömän 

l) 'vakavalla ei-toivotulla vaikutuksella'
kuolemaan johtavaa, henkeä uhkaavaa, 
lyhyt- tai pitkäkestoista sairaalahoitoa 
vaativaa, merkittävään tai jatkuvaan 
toimintaesteisyyteen tai kyvyttömyyteen 
taikka synnynnäiseen kehityshäiriöön tai 
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hengenvaaran tai kuoleman; epämuodostumaan johtavaa ei-toivottua 
vaikutusta;

Or. fr

Perustelu

Johdonmukaisuuden vuoksi sekä vakavien ja harvinaisten tilanteiden havaitsemiseksi 
mahdollisimman nopeasti 'vakavan ei-toivotun vaikutuksen' määritelmää on mukautettava 
Maailman terveysjärjestössä (WHO) ja Kansainvälisessä yhdenmukaistamiskonferenssissa 
(ICH) nykyään käytettäviin määritelmiin.

Tarkistus 45
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

l) 'vakavalla ei-toivotulla vaikutuksella' ei-
toivottua vaikutusta, joka aiheuttaa
väliaikaisen tai pysyvän toimintahäiriön, 
vammautumisen, joutumisen 
sairaalahoitoon, synnynnäisiä 
kehityshäiriöitä tai välittömän
hengenvaaran tai kuoleman;

l) 'vakavalla ei-toivotulla vaikutuksella' ei-
toivottua vaikutusta, joka aiheuttaa 
toimintahäiriön, vammautumisen, 
joutumisen lyhyt- tai pitkäkestoiseen
sairaalahoitoon, synnynnäisen 
kehityshäiriön tai epämuodostuman 
taikka hengenvaaran tai kuoleman;

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan johdonmukaisuuden vuoksi huomioon myös ICH:n (Kansainvälinen 
yhdenmukaistamiskonferenssi) ja WHO:n (Maailman terveysjärjestö) "vakavien ei-toivottujen 
vaikutusten" määritelmät.
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Tarkistus 46
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – n a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

n a) 'väärennetyllä kosmeettisella 
valmisteella' sellaista kosmeettista 
valmistetta pakkauksineen ja 
tuoteselosteineen, jolla on tavaramerkki 
tai kauppanimi tai joka yksilöidään 
muulla tavoin merkkituotteeksi taikka 
jossa on leima tai tunnus tai jokin 
vastaava tunniste, joka kuuluu jollekin 
toiselle kosmeettisen valmisteen 
valmistajalle kuin valmisteen todellinen 
valmistaja ja jolla tällä tavoin 
totuudenvastaisesti väitetään tai esitetään
kosmeettisen valmisteen olevan toisen 
valmistajan valmistama.

Or. fr

Perustelu

Euroopan kosmetiikka-ala on teollisuudenaloista väärennetyimpiä, ja siitä ihmisten 
terveydelle aiheutuvat riskit ovat yhä ilmeisempiä. Tilanteeseen on vastattava konkreettisesti 
tässä asetuksessa määrittelemällä asianmukaisesti rikollinen toiminta, markkinoiden valvonta 
ja tiedottaminen tapauksissa, joissa sääntöjä ei noudateta, sekä langetettavat sanktiot.

Tarkistus 47
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, John Bowis, Lambert van Nistelrooij, Anders 
Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ottaen huomioon eri elinten 
julkaisemat nanomateriaalien erilaiset 
määritelmät sekä nanoteknologian alan 
jatkuvan teknisen ja tieteellisen 
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kehityksen komission on:
a) ehdotettava määritelmää, joka 
toimivaltaisten kansainvälisten elinten on 
hyväksyttävä Euroopan yhteisön tasolla, 
ja jos mahdollista, kansainvälisellä tasolla 
viimeistään 18 kuukautta tämän 
asetuksen voimaantulon jälkeen. Kun 
tällaiseen sopimukseen päästään, 
mukautetaan 1 kohdan a alakohtaa;
b) mukautettava 1 kohdan a alakohdan 
määritelmää, jotta varmistettaisiin 
johdonmukaisuus tieteellisen ja teknisen 
kehityksen sekä myöhemmin 
kansainvälisellä tasolla sovittujen 
määritelmien kanssa.
Edellä a ja b alakohdassa tarkoitetuista 
toimenpiteistä, joiden tarkoituksena on 
muuttaa tämän asetuksen muita kuin 
keskeisiä osia muun muassa sitä 
täydentämällä, päätetään 27 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.

Or. fr

Perustelu

Kehitysvaiheessa olevalla tärkeällä nanoteknologian alalla on tarpeen sopia kansainvälisestä 
nanomateriaalien määritelmästä, ja on myös yhtä tärkeää sisällyttää määritelmä 
viivyttelemättä tähän asetukseen. Kokemus on kuitenkin osoittanut, että kansainvälisen 
sopimuksen tekeminen saattaa viedä paljon aikaa, ja siksi on todennäköisesti tarpeen edetä 
kahdessa vaiheessa – ensin EU:n tasolla ja sitten kansainvälisellä tasolla.

Tarkistus 48
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kosmeettisten valmisteiden ulkonäkö, 
muoto, väri, tuoksu, pakkaus, seloste, 
tilavuus, koko tai mikään näiden 
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ominaisuuksien yhdistelmä ei saa olla 
sellainen, että kuluttajat, etenkin lapset, 
voisivat sekoittaa ne elintarvikkeisiin.

Or. pt

Perustelu

Sekaannuksen vaara kosmeettisten valmisteiden ja elintarvikkeiden välillä on kasvamassa. Se 
on estettävä.

Tarkistus 49
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vastuuhenkilön (valmistaja, 
maahantuoja tai muu) odotetaan 
vastaavan toimivaltaisten viranomaisten 
kyselyihin ja antavan näille pyydetyt tiedot 
kielellä, jota kyseisten viranomaisten on 
helppo ymmärtää.

Or. pt

Tarkistus 50
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Jakelijoiden, maahantuojien ja 

vähittäismyyjien velvoitteet
Jos jakelija, maahantuoja tai 
vähittäismyyjä arvioi tai jos hänellä on 
syytä uskoa, että valmiste on väärennös 
eikä siten vastaa tämän asetuksen 
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vaatimuksia, hän ei saa asettaa 
valmistetta markkinoille.
Jos jakelija, maahantuoja tai 
vähittäismyyjä asettaa valmisteen 
markkinoille tai on jo asettanut sen 
markkinoille ja saa jälkikäteen tietää 
valmisteen olevan väärennös eikä tämän 
asetuksen mukainen, hänen on 
välittömästi vedettävä valmiste pois 
markkinoilta ja pyydettävä palauttamaan 
jo myydyt valmisteet. Lisäksi jos 
väärennetty valmiste on asetettu 
markkinoille, jakelijan on varoitettava 
asiasta sen toimivaltaisen jäsenvaltion 
viranomaisia, jossa valmiste on asetettu 
markkinoille.

Or. fr

Perustelu

Väärennösten torjunta on välttämätöntä kansanterveyden ja kilpailukyvyn kannalta.

Tarkistus 51
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Hyviä tuotantotapoja koskevan 
vaatimuksen katsotaan tulleen täytetyksi, 
jos valmistus on tapahtunut niiden 
asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen 
standardien mukaisesti, joita koskevat 
viitetiedot on julkaistu Europan unionin 
virallisessa lehdessä.

2. Hyviä tuotantotapoja koskevan 
vaatimuksen katsotaan tulleen täytetyksi, 
jos valmistus on tapahtunut niiden 
asiaankuuluvien yhdenmukaistettujen 
standardien mukaisesti, joita koskevat 
viitetiedot on julkaistu Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä, tai muiden 
kansainvälisesti tunnustettujen 
standardien mukaisesti.

Or. fr
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Perustelu

Järjestelyistä ei saa aiheutua vahinkoa kansainväliselle kaupalle.

Tarkistus 52
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastuuhenkilön on varmistettava
kosmeettisen valmisteen
turvallisuusselvityksen pitämisestä 
ajantasaisena siinä tapauksessa, että 
valmisteesta saadaan markkinoille 
saattamisen jälkeen relevanttia lisätietoa.

Vastuuhenkilön on varmistettava, että

a) kosmeettisen valmisteen käyttötarkoitus 
ja odotettavissa oleva systeeminen 
altistuminen eri ainesosille valmisteen 
lopullisessa muodossa otetaan huomioon 
turvallisuutta arvioitaessa;
b) turvallisuutta arvioitaessa useista 
lähteistä – mukaan luettuna in vitro 
-tutkimuksista ja in silico -tutkimuksista, 
olemassa olevista hyviin 
laboratoriokäytänteisiin perustuvista tai 
muista in vivo -tutkimuksista sekä 
ihmisillä tehdyistä tutkimuksista –
saatavia relevantteja tietoja tarkastellaan 
käyttäen asianmukaista todistusnäyttöön 
perustuvaa lähestymistapaa;
c) kosmeettisen valmisteen
turvallisuusselvitys on ajan tasalla siinä 
tapauksessa, että valmisteesta saadaan 
markkinoille saattamisen jälkeen 
relevanttia lisätietoa.

Or. en

Perustelu

Arvioitaessa valmiiden kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta on tärkeää ottaa 
asianmukaisesti huomioon kaikki käytettävissä olevat relevantit tiedot, olivatpa ne peräisin in 
vitro -tutkimuksista tai in silico -tutkimuksista, olemassa olevista hyviin 
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laboratoriokäytänteisiin (GLP) perustuvista tai muista eläinkokeista, olemassa olevista 
ihmisillä tehdyistä kokeista saaduista tiedoista tai muista lähteistä.

Tarkistus 53
Erna Hennicot-Schoepges

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Vastuuhenkilön on varmistettava
kosmeettisen valmisteen
turvallisuusselvityksen pitämisestä 
ajantasaisena siinä tapauksessa, että 
valmisteesta saadaan markkinoille 
saattamisen jälkeen relevanttia lisätietoa.

Vastuuhenkilön on varmistettava, että

a) kosmeettisen valmisteen käyttötarkoitus 
ja odotettavissa oleva systeeminen 
altistuminen eri ainesosille valmisteen 
lopullisessa muodossa otetaan huomioon 
turvallisuutta arvioitaessa;
b) turvallisuutta arvioitaessa useista 
lähteistä – mukaan luettuna in vitro 
-tutkimuksista ja in silico -tutkimuksista
sekä olemassa olevista hyviin 
laboratoriokäytänteisiin perustuvista in 
vivo -tutkimuksista ja ihmisillä tehdyistä 
tutkimuksista – saatavia relevantteja 
tietoja tarkastellaan käyttäen 
asianmukaista todistusnäyttöön 
perustuvaa lähestymistapaa;
c) kosmeettisen valmisteen
turvallisuusselvitys on ajan tasalla siinä 
tapauksessa, että valmisteesta saadaan
markkinoille saattamisen jälkeen 
relevanttia lisätietoa.

Or. fr

Perustelu

Arvioitaessa valmiiden kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta on tärkeää ottaa 
asianmukaisesti huomioon kaikki käytettävissä olevat relevantit tiedot, olivatpa ne peräisin in 
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vitro -tutkimuksista tai in silico -tutkimuksista, olemassa olevista hyviin 
laboratoriokäytänteisiin (GLP) perustuvista eläinkokeista, olemassa olevista ihmisillä 
tehdyistä kokeista saaduista tiedoista tai muista lähteistä (ks. myös esittelijän tarkistus 6).

Tarkistus 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kosmeettisen valmisteen turvallisuuden 
arviointi, sellaisena kuin se on säädetty 
liitteessä I olevassa B osassa, on oltava 
sellaisen henkilön tekemä, jolla on 
farmasian, toksikologian tai lääketieteen 
alalta tai vastaavalta tieteenalalta 
tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty vähintään 
kolmen vuoden teoreettisen ja 
käytännöllisen korkea-asteen opinto-
ohjelman suorittamisesta tai asianomaisen 
jäsenvaltion samanarvoiseksi 
tunnustamasta opinto-ohjelmasta.

2. Kosmeettisen valmisteen turvallisuuden 
arviointi, sellaisena kuin se on säädetty 
liitteessä I olevassa B osassa, on oltava 
sellaisen henkilön tekemä, jolla on 
farmasian, toksikologian, lääketieteen tai 
kemian alalta tai vastaavalta tieteenalalta 
tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty vähintään 
kolmen vuoden teoreettisen ja 
käytännöllisen korkea-asteen opinto-
ohjelman suorittamisesta tai asianomaisen 
jäsenvaltion samanarvoiseksi 
tunnustamasta opinto-ohjelmasta.

Or. en

Tarkistus 55
Bart Staes

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kosmeettisen valmisteen turvallisuuden 
arviointi, sellaisena kuin se on säädetty 
liitteessä I olevassa B osassa, on oltava 
sellaisen henkilön tekemä, jolla on 
farmasian, toksikologian tai lääketieteen 
alalta tai vastaavalta tieteenalalta 
tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 

2. Kosmeettisen valmisteen turvallisuuden 
arviointi, sellaisena kuin se on säädetty 
liitteessä I olevassa B osassa, on oltava 
sellaisen henkilön tekemä, jolla on 
farmasian, toksikologian tai lääketieteen 
alalta tai vastaavalta tieteenalalta 
tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
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asiakirja, joka on myönnetty vähintään 
kolmen vuoden teoreettisen ja 
käytännöllisen korkea-asteen opinto-
ohjelman suorittamisesta tai asianomaisen 
jäsenvaltion samanarvoiseksi 
tunnustamasta opinto-ohjelmasta.

asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
opinto-ohjelman suorittamisesta tai 
asianomaisen jäsenvaltion samanarvoiseksi 
tunnustamasta opinto-ohjelmasta.

Or. en

Perustelu

Direktiivin 76/768/ETY, sellaisena kuin se on tarkistettuna, 7 a artiklan 1 kohdan 
e alakohdassa määrätään turvallisuuden arvioinnista vastaavien henkilöiden pätevyyden 
vähimmäisvaatimuksista seuraavasti: "Henkilöillä on oltava direktiivin 89/48/ETY 1 
artiklassa tarkoitettu tutkintotodistus farmasian, toksikologian, dermatologian, lääketieteen 
alalta tai vastaavalta tieteenalalta". Tämänhetkisten vaatimusten mukaan henkilöllä on siis 
oltava valmis tutkintotodistus yhdeltä edellä mainituista aloista. Se tarkoittaa vähintään 
viisivuotista yliopistokoulutusta (Bolognan prosessin mukaisesti). Uudessa ehdotuksessa 
turvallisuuden arvioinnin suorittavalta henkilöltä vaaditaan vain kolmivuotinen koulutus. Se 
vastaa kandidaatin tutkintoa, joka on vasta peruskoulutusta eikä anna riittävää toksikologista 
tietoa asiaankuuluvan turvallisuusarvioinnin tekemiseksi. Kosmeettisten valmisteiden 
turvallisuudesta voidaan päättää vain todella pätevien henkilöiden tekemien perusteellisten 
toksikologisten tutkimusten jälkeen. Vähimmäisvaatimuksen laskeminen kolmivuotisiin 
opintoihin johtaisi kosmeettisten valmisteiden käyttöön liittyvien terveysriskien 
lisääntymiseen.

Tarkistus 56
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastuuhenkilön on pidettävä yllä 
tuotetietoja kosmeettisesta valmisteesta, 
jonka vastuuhenkilö hän on.

1. Vastuuhenkilön on pidettävä yllä 
tuotetietoja markkinoille saatetusta
kosmeettisesta valmisteesta, jonka 
vastuuhenkilö hän on.

Or. pl

Perustelu

Artykuły 7 (Ocena bezpieczeństwa) oraz 8 (Dokumentacja produktu) powinny jasno 
wskazywać, że dotyczą produktów wprowadzanych na rynek po raz pierwszy. W innym 
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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.

Tarkistus 57
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastuuhenkilön on pidettävä yllä 
tuotetietoja kosmeettisesta valmisteesta, 
jonka vastuuhenkilö hän on.

1. Vastuuhenkilön on pidettävä yllä 
tuotetietoja markkinoille saatetusta
kosmeettisesta valmisteesta, jonka 
vastuuhenkilö hän on.

Or. pl

Perustelu

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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Tarkistus 58
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastuuhenkilön on pidettävä yllä 
tuotetietoja kosmeettisesta valmisteesta, 
jonka vastuuhenkilö hän on.

1. Vastuuhenkilön on pidettävä yllä 
tuotetietoja kosmeettisesta valmisteesta, 
jonka vastuuhenkilö hän on. Jos kehitystyö 
ja/tai tuotanto on uskottu alihankkijoille, 
tietojen säilyttämiseen liittyvä vastuu 
voidaan jakaa markkinoille saattamisesta 
vastaavan henkilön ja tämän 
alihankkijoiden kesken kirjallisella 
sopimuksella.

Or. fr

Perustelu

Asetuksessa on tärkeää ottaa huomioon ne lukuisat tapaukset, joissa markkinoille 
saattamisesta vastaavat henkilöt käyttävät kosmeettisten valmisteidensa kehityksessä ja/tai 
tuotannossa apunaan alihankkijoita, jolloin tuotetiedot jaetaan eri syistä (tietojen ajan tasalla 
pysyminen, luottamuksellisuus, osoitetietojen merkintä) toimeksiantajan ja tämän 
alihankkijoiden kesken.

Tarkistus 59
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Vastuuhenkilön on säilytettävä 
tuotetiedot vähintään kymmenen vuoden 
ajan kyseisen kosmeettisen valmisteen 
viimeisestä toimituksesta.

Or. fr
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Perustelu

On säädettävä, kuinka kauan tuotetietoja on säilytettävä sen jälkeen, kun kosmeettinen 
valmiste ei enää ole markkinoilla. 10 vuotta on johdonmukainen säilytysaika ottaen huomioon 
muiden säädösten tietojen säilyttämistä koskevat vaatimukset.

Tarkistus 60
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jos asiasta ei ole säädetty yhteisön 
lainsäädännössä, 1 kohdan vaatimusten 
katsotaan tulleen täytetyksi, jos käytetty 
menetelmä on niiden asiaankuuluvien 
yhdenmukaistettujen standardien 
mukainen, joita koskevat viitetiedot on 
julkaistu Europan unionin virallisessa 
lehdessä.

2. Jos asiasta ei ole säädetty yhteisön 
lainsäädännössä, 1 kohdan vaatimusten 
katsotaan tulleen täytetyksi, jos käytetty 
menetelmä on niiden asiaankuuluvien 
yhdenmukaistettujen standardien 
mukainen, joita koskevat viitetiedot on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä, tai muiden kansainvälisesti 
tunnustettujen standardien mukainen.

Or. fr

Perustelu

Järjestelyistä ei saa aiheutua vahinkoa kansainväliselle kaupalle.

Tarkistus 61
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) kosmeettisen valmisteen alkuperäiset 
merkinnät;

Or. pt
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Tarkistus 62
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) toimivaltainen viranomainen ja kieli 
tai kielet, jolla/joilla tuotetiedot 
toimitetaan;

Or. pt

Tarkistus 63
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) paikallisen jakelijan yhteystiedot ja 
osoite jäsenvaltioissa, joissa valmiste on 
saatettu markkinoille;

Or. pt

Tarkistus 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) muiden kuin tämän asetuksen liitteissä 
III–VI lueteltujen aineiden esiintyminen 
valmisteessa mikronisoituina hiukkasina;

e) aineiden esiintyminen valmisteessa 
mikronisoituina hiukkasina tai 
nanomateriaaleina;

Or. en
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Perustelu

Muutettu versio esittelijän tarkistuksesta 16. Mikronisoidut hiukkaset eivät tarkoita samaa 
kuin nanomateriaalit. Ilmoitukseen pitäisi sisällyttää sekä mikronisoidut hiukkaset että 
nanomateriaalit. Poikkeuksia, jotka liittyvät liitteissä III–VI lueteltuihin aineisiin, ei saisi olla.

Tarkistus 65
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
10 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) jäljennös merkinnöistä, joita 
käytetään jäsenvaltioissa, joissa 
kosmeettinen valmiste on saatettu 
markkinoille.

Or. pt

Tarkistus 66
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – h a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

h a) muut kuin liitteissä VI a mainitut 
nanomateriaalien muodossa olevat aineet 
ja nanomateriaalien muodossa olevat 
aineet, joita ei käytetä kyseisessä liitteessä 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Muutettu versio esittelijän tarkistuksesta 17. Tarkistuksella estetään huomattavan 
porsaanreiän muodostuminen.

Tärkeimmät tällä hetkellä käytössä olevat nanomateriaalit ovat esimerkiksi UV-suodattimia, 
kuten titaanidioksidi. Titaanidioksidi sisältyy jo liitteen VI luetteloon, vaikka sen 
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nanomuodolle ei ole tehty nanomateriaaleja koskevaa arviointia. Aineen mainitseminen 
liitteissä III–VI ei sinänsä takaa sen ainesosien turvallisuutta nanomuodossa, eikä tällaista 
käyttöä tulisi sillä perustein sallia. Käyttötarkoituksestaan riippumatta kaikki 
käyttöturvallisiksi todetut nanomateriaalit olisi lueteltava liitteessä VI a.

Tarkistus 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 kohta – i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) nanomateriaalit siihen asti, kunnes 
turvallisuuden arvioinnit, jotka liittyvät 
nanomateriaalien ihmisten terveyteen 
aiheuttamiin vaikutuksiin ja perustuvat 
tieteellisesti kestävistä nanomateriaaleihin 
keskittyvistä kokeista, joissa ei käytetä 
selkärankaisia eläimiä, saataviin tietoihin, 
ovat osoittaneet, että niiden käyttö on 
turvallista.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä nanomateriaalien turvallisuuden arviointiin ei ole käytössä asianmukaisia 
välineitä. Koska tarkoituksena on lopettaa vaiheittain eläinkokeiden käyttö kosmeettisten 
valmisteiden ainesosien testauksessa, nanomateriaaleja olisi arvioitava niitä varten erikseen 
kehitetyissä kokeissa, joissa ei käytetä eläimiä. Siihen saakka, kunnes saadaan käyttöön 
eläinkokeisiin perustumattomia nanomateriaaleihin keskittyviä testausmenetelmiä, joilla 
varmistetaan asianmukaisesti nanomateriaalien turvallisuus kosmeettisissa valmisteissa, 
niiden käyttö olisi kiellettävä ihmisten terveyden suojelemiseksi ja eläinkokeiden 
välttämiseksi.
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Tarkistus 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun ilmoitus koskee edellisen kohdan 
mukaisesti valmistetta, johon sisältyy yksi 
tai useampi 1 kohdan e alakohdassa 
määritellyn nanomateriaalin muodossa 
oleva aine, joka ei sisälly tämän asetuksen 
liitteisiin III–VI, vastuuhenkilön on 
jätettävä ilmoitus vähintään kolme 
kuukautta ennen valmisteen saattamista 
markkinoille.

Or. en

Perustelu

Ottaen huomioon 12 a artiklaan ehdotetun tarkistuksen ja kuluttajien turvallisuuden 
varmistamiseksi tässä tarkistuksessa ehdotetaan, että muita kuin liitteisiin III–VI sisältyviä
nanomateriaaleja sisältävistä kosmeettisista valmisteista on ilmoitettava ajoissa. 
Hallinnollista yhteistyötä koskevissa 24 ja 25 artikloissa korostettujen toimenpiteiden 
mukaisesti tämä ennakkoilmoitus antaa toimivaltaisille viranomaisille mahdollisuuden 
tarkastella kyseisen valmisteen turvallisuusselvitystä ennen valmisteen markkinoille 
saattamista. Tilannetta voidaan arvioida tämän perusteella ja tarvittaessa toteuttaa kaikki 
tarvittavat toimet (esim. kysyä kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean neuvoa).

Tarkistus 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteen IV soveltamisalan 
laajentamista hiusväreihin koskevan 
komission päätöksen mukaisesti nämä 
valmisteet eivät saa sisältää muita kuin 
liitteessä IV lueteltuja hiusväreiksi 
tarkoitettuja väriaineita eivätkä 
hiusväreiksi tarkoitettuja väriaineita, joita 

2. Viimeistään 31 päivään joulukuuta 
2009 mennessä nämä valmisteet eivät saa 
sisältää muita kuin liitteessä IV lueteltuja 
hiusväreiksi tarkoitettuja väriaineita 
eivätkä hiusväreiksi tarkoitettuja 
väriaineita, joita ei käytetä kyseisessä 
liitteessä säädettyjen edellytysten 
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ei käytetä kyseisessä liitteessä säädettyjen 
edellytysten mukaisesti.

mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä hiusvärien turvallisuutta ei testata asianmukaisesti, vaikka monien niistä 
epäillään olevan syöpää aiheuttavia tai perimää vaurioittavia. Tätä tilannetta ei voida 
hyväksyä. Tiedekomitea on toistuvasti huomauttanut riittävien tietojen puutteesta hiusvärien 
turvallisuuden arvioimiseksi. Aina uudestaan teollisuudenalalle on annettu lisäaikaa tietojen 
toimittamiselle. Direktiivi 2007/67/EY jatkoi määräaikaa taas toiset kaksi vuotta vuoden 2009 
loppuun. Tämän määräajan pitäisi olla viimeinen mahdollisuus teollisuudenalalle toimittaa 
tarvittavat tiedot. Määräaika pitäisi hyväksyä yhteispäätöksellä, jotta komissio ei voisi 
pidentää määräaikaa enää enempää komitologiamenettelyn avulla.

Tarkistus 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdanto-osa ja 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseisiä aineita saa kuitenkin käyttää 
kosmeettisissa valmisteissa, jos sen 
jälkeen, kun ne on direktiivin 67/548/ETY 
mukaisesti luokiteltu syöpää aiheuttaviksi, 
perimää vaurioittaviksi tai lisääntymiselle 
vaarallisiksi ryhmän 1 tai 2 aineiksi, kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:

Kyseisiä aineita saa kuitenkin 
poikkeuksellisesti käyttää tietyissä 
kosmeettisissa valmisteissa, jos sen 
jälkeen, kun ne on tämän asetuksen 
voimaantulon jälkeen ja direktiivin 
67/548/ETY mukaisesti luokiteltu syöpää 
aiheuttaviksi, perimää vaurioittaviksi tai 
lisääntymiselle vaarallisiksi ryhmän 1 tai 
2 aineiksi, kaikki seuraavat edellytykset 
täyttyvät:

kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea 
on arvioinut ne ja todennut ne turvallisiksi 
käytettäväksi kosmeettisissa valmisteissa 
erityisesti altistuminen huomioon ottaen;

kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea 
on arvioinut ne ja todennut ne turvallisiksi 
käytettäväksi tietyissä kosmeettisissa 
valmisteissa erityisesti muista 
merkittävistä lähteistä peräisin oleva 
kokonaisaltistuminen huomioon ottaen ja 
kiinnittäen erityistä huomiota herkkiin 
väestöryhmiin;

Or. en
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Perustelu

Ongelmana ei ole ollut CMR-aineiden, jotka on jo sellaisiksi luokiteltu, kieltäminen 
nykyisellään. Komissio ehdotti tulevaa poikkeusta vain ennakoidakseen tiettyjen aineiden 
tulevaa luokittelua. Poikkeuksia tulisi soveltaa sellaisenaan ainoastaan aineisiin, jotka 
luokitellaan CMR-aineiksi tulevaisuudessa. Lisäksi poikkeuksia saisi käyttää vain 
erityistapauksisa eikä kosmeettisten valmisteiden kohdalla yleensä.

Tarkistus 71
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 1–3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea 
on arvioinut ne ja todennut ne turvallisiksi 
käytettäväksi kosmeettisissa valmisteissa 
erityisesti altistuminen huomioon ottaen;

i) kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea 
on arvioinut ne ja todennut ne turvallisiksi 
käytettäväksi kosmeettisissa valmisteissa 
erityisesti muista lähteistä peräisin oleva 
kokonaisaltistuminen huomioon ottaen ja 
kiinnittäen erityistä huomiota herkkiin 
väestö- ja ammattiryhmiin;

ii) niitä on käytetty kosmeettisten 
valmisteiden ainesosina pidemmän aikaa 
ilman, että niiden syöpää aiheuttavat,
perimää vaurioittavat ja lisääntymiselle 
vaaralliset ominaisuudet olisivat 
aiheuttaneet turvallisuusongelmia;
iii) vaikutuksella on todettu olevan 
kynnysarvo ja kyseisten aineiden 
turvallisuuskerroin, joka on ilmoitettu 
7 artiklassa tarkoitetussa turvallisuuden 
arvioinnissa, on vähintään 1 000;

– aineet ovat elintarvikkeiden turvallisuutta 
koskevien vaatimusten mukaisia sellaisina 
kuin ne on määritelty 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 

iv) aineet ovat elintarvikkeiden 
turvallisuutta koskevien vaatimusten 
mukaisia sellaisina kuin ne on määritelty 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annetussa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
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asetuksessa (EY) N:o 178/2002; asetuksessa (EY) N:o 178/2002;
– sopivia korvaavia aineita ei ole 
käytettävissä, mikä osoitetaan 
vaihtoehtojen analyysissä.

v) sopivia korvaavia aineita ei ole 
käytettävissä, mikä osoitetaan 
vaihtoehtojen analyysissä.

Or. en

Perustelu

Olisi tehtävä selväksi, ettei kosmeettisiin valmisteisiin saisi sisällyttää uusia CMR-aineita. 
Näin alennetaan sellaisten kemikaalien määrää, joille voidaan pyytää poikkeusta yleisestä 
kiellosta, ja varmistetaan, että kulutustavaroita käsittelevälle tiedekomitealle ei tule liikaa 
aineiden arviointia koskevia pyyntöjä.
Lisäksi olisi otettava käyttöön rajoittava turvallisuuskerroin (jonka arvo on 10 lajien välillä 
(ihmisistä eläimiin), 10 lajin sisällä (eri ihmiset) ja 10 CMR-aineiden vakavuuden ja niiden 
kumulatiivisten vaikutusten vuoksi).

Tarkistus 72
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sopivia korvaavia aineita ei ole 
käytettävissä, mikä osoitetaan 
vaihtoehtojen analyysissä.

– sopivia korvaavia, taloudellisesti ja 
teknisesti käyttökelpoisia aineita ei ole 
käytettävissä, mikä osoitetaan 
vaihtoehtojen analyysissä.

Or. fr

Perustelu

Sopivien korvaavien aineiden määritelmää on täsmennettävä REACH-lainsäädännön 
mukaisesti siten, että niiden on oltava taloudellisesti ja teknisesti käyttökelpoisia.
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Tarkistus 73
Dorette Corbey

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– poikkeusten olisi oltava määräaikaisia 
ja niihin olisi sisällytettävä vaatimus siitä, 
että yritys tekee korvaamissuunnitelman.

Or. en

Tarkistus 74
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio antaa kulutustavaroita 
käsittelevälle tiedekomitealle tehtäväksi 
arvioida kyseiset aineet uudelleen
välittömästi, kun ilmenee huolta niiden 
turvallisuudesta, ja viimeistään joka viides 
vuosi niiden sisällyttämisestä liitteisiin III–
VI.

Komissio antaa kulutustavaroita 
käsittelevälle tiedekomitealle tehtäväksi 
arvioida yhden tai useamman näistä 
aineista uudelleen

– jos komissio asettaa asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 60 ja 61 artiklan mukaisesti 
ehtoja, ei anna lupaa tai peruuttaa sen 
aineelta tai aineilta sen jälkeen, kun on 
tarkasteltu muista lähteistä tulevaa 
kokonaisaltistumista;
– välittömästi, kun ilmenee huolta niiden 
turvallisuudesta, ja viimeistään joka viides 
vuosi niiden sisällyttämisestä liitteisiin III–
VI.

Or. fr

Perustelu

Sopivien korvaavien aineiden määritelmää on täsmennettävä REACH-lainsäädännön 
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mukaisesti siten, että niiden on oltava taloudellisesti ja teknisesti käyttökelpoisia.

Tarkistus 75
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 a kohta(uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Kun käytettävissä on yhteisössä tai 
kansainvälisesti hyväksyttyjä kriteereitä 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia sisältävien aineiden 
tunnistamiseksi, tai viimeistään viisi 
vuotta tämän direktiivin voimaantulon 
jälkeen komissio tarkastelee asetusta 
uudelleen ottaen huomioon 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia sisältävät aineet.

Or. en

Tarkistus 76
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Nanomateriaalit

1. Nanomateriaalia voidaan käyttää 
tietyssä kosmeettisessa valmisteessa 
ainoastaan, jos kulutustavaroita 
käsittelevä tiedekomitea on arvioinut 
aineen ja todennut sen käytön kyseisessä 
kosmeettisessa valmisteessa turvalliseksi. 
Tässä tarkoituksessa komissio hyväksyy 
tarvittavat toimenpiteet 27 artiklan 3 
kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
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2. Jos valmistaja on saattanut yhteisön 
markkinoille nanomateriaalia sisältävän 
kosmeettisen valmisteen ennen 34 
artiklan 1 kohdassa tarkoitettua 
päivämäärää, sen on ilmoitettava 
komissiolle välittömästi tässä valmisteessa 
käytetyistä nanomateriaaleista. Kuuden 
kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta valmistajan on lähetettävä 
kulutustavaroita käsittelevälle 
tiedekomitealle kyseisiin aineisiin liittyvät 
turvallisuutta koskevat tiedot näiden 
aineiden arvioimiseksi. Jos valmistaja ei 
ole tämän ajan kuluessa lähettänyt 
turvallisuustietoja, kyseiset valmisteet on 
vedettävä pois markkinoilta. 
Kulutustavaroita käsittelevälle 
tiedekomitealle olisi annettava tämän 
asetuksen voimaantulosta kaksi vuotta 
aikaa arvioida EU:n markkinoilla jo 
olevien nanomateriaaleja sisältävien 
kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta 
ja laatia luettelo sallituista aineista 
liitteeseen VI a.
Jos kulutustavaroita käsittelevä 
tiedekomitea ei arvioi markkinoille ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa 
saatettujen, nanomateriaaleja sisältävien 
kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta 
kahden vuoden määräajassa, nämä 
valmisteet vedetään pois markkinoilta.
3. Pakottavista kiireellisyyssyistä, tai jos 
kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea 
ilmoittaa tietyn nanomateriaalin 
turvallisuutta koskevista huolestuttavista 
seikoista, komissio voi soveltaa 
27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.
Komissio antaa kulutustavaroita 
käsittelevälle tiedekomitealle tehtäväksi 
arvioida liitteen VI a luetteloon sisältyvät 
sallitut nanomateriaalit uudelleen 
välittömästi, kun ilmenee huolta niiden 
turvallisuudesta, ja viimeistään joka viides 
vuosi niiden sisällyttämisestä kyseiseen 
liitteeseen.
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Or. en

Perustelu

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 
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

Tarkistus 77
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Nanomateriaalit

1. Nanomateriaalia voidaan käyttää 
kosmeettisessa valmisteessa ainoastaan, 
jos kulutustavaroita käsittelevä 
tiedekomitea on arvioinut aineen ja 
todennut sen käytön kyseisessä 
kosmeettisessa valmisteessa turvalliseksi. 
Tässä tarkoituksessa komissio hyväksyy 
tarvittavat toimenpiteet 27 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua valvonnan 
käsittävää sääntelymenettelyä noudattaen.
2. Jos valmistaja on saattanut yhteisön 
markkinoille yhtä tai useampaa 
nanomateriaalia sisältävän kosmeettisen 
valmisteen ennen 34 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettua voimaantulopäivämäärää, sen 
on ilmoitettava kahden kuukauden 
kuluessa valmisteessa käytetyistä 
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nanomateriaaleista.
Viimeistään …* valmistaja lähettää 
kulutustavaroita käsittelevälle 
tiedekomitealle nanomateriaaleihin 
liittyvät turvallisuutta koskevat tiedot, 
jotta kyseinen komitea voisi arvioida niitä.
Jos näitä tietoja ei ole lähetetty edellisessä 
alakohdassa tarkoitetussa määräajassa, 
kyseistä nanomateriaalia tai kyseisiä 
nanomateriaaleja sisältävät kosmeettiset 
valmisteet vedetään pois markkinoilta 
välittömästi.
Viimeistään …** kulutustavaroita 
käsittelevä tiedekomitea arvioi 
valmistajien ilmoittamat nanomateriaalit 
ja kirjaa ne arviointien tulosten 
mukaisesti asiaankuuluviin liitteisiin.
3. Pakottavista kiireellisyyssyistä, tai jos 
kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea 
ilmoittaa nanomateriaalin turvallisuutta 
koskevista huolestuttavista uusista 
seikoista, komissio voi soveltaa 
27 artiklan 4 kohdassa tarkoitettua 
kiireellisyysmenettelyä.
4. Komissio antaa kulutustavaroita 
käsittelevälle tiedekomitealle tehtäväksi 
arvioida aineet uudelleen välittömästi, 
kun ilmenee huolta niiden 
turvallisuudesta, ja viimeistään joka viides 
vuosi niiden sisällyttämisestä liitteisiin.
* Kuuden kuukauden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.
** Kahden vuoden kuluttua tämän 
asetuksen voimaantulosta.

Or. fr

Perustelu

Nanoteknologioista annetaan erityismääräyksiä tarkistettaessa kosmeettisia valmisteita 
koskevaa lainsäädäntöä. Siksi on johdonmukaista ja tarpeellista, että kulutustavaroita 
käsittelevä tiedekomitea arvioi käytettyjä nanotekniikoita. Sama koskee nanoteknologiaa, jota 
on käytetty kosmeettisissa valmisteissa, jotka on saatettu markkinoille ennen tämän asetuksen 
voimaantuloa. Koska nämä valmisteet voidaan pitää markkinoilla kahden vuoden 
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siirtymäkauden ajan, valmistajien on ilmoitettava säädetyssä ajassa, mitä nanoteknologiaa 
markkinoille saatetuissa kosmeettisissa valmisteissa on käytetty, jotta kulutustavaroita 
käsittelevä tiedekomitea voisi valmistajien toimittamien tietojen perusteella arvioida 
valmisteet ja niiden turvallisuuden.

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

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Nanomateriaalit

Komissio tarkastelee tämän asetuksen 
nanomateriaaleihin liittyviä määräyksiä 
tieteellisen kehityksen perusteella 
uudelleen vähintään viiden vuoden välein 
ja ehdottaa tarvittaessa määräyksiin 
asianmukaisia tarkistuksia.
Komissio toimittaa neuvostolle ja 
parlamentille vuosittain tiedot siitä, miten 
nanomateriaalien käyttö kosmeettisissa 
valmisteissa Euroopan yhteisössä on 
kehittynyt. Tässä kertomuksessa tehdään 
erityisesti selkoa ilmoitetusta käytöstä ja 
ilmoitusten määrästä ja 
tunnistamismenetelmien ja turvallisuuden 
arviointiohjeiden kehittämisessä 
saavutetusta edistyksestä sekä aloitteista 
kansalaisille tiedottamiseksi ja 
kansainvälisistä yhteistyöohjelmista.

Or. fr

Perustelu

(*) 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 
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commercialisés.

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

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

Ehdotus asetukseksi
12 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 b artikla
Nanomateriaalit

Olemassa olevien, nanomateriaaleja 
sisältävien kosmeettisten valmisteiden 
markkinoille saattamista voidaan 
jatkaa…* jälkeen edellyttäen, että:
a) 
– vastuuhenkilö toimittaa kolmen 

kuukauden kuluessa komissiolle tiedon 
valmisteen ryhmästä ja siinä käytettyjen 
nanomateriaalien erityisluonteesta;
– kulutustavaroita käsittelevän 
tiedekomitean arviossa ei päädytä siihen, 
että nanomateriaalien käyttö tähän 
ryhmään kuuluvissa valmisteissa olisi 
turvallisuusriski.
Vähintään kuusi kuukautta ennen kuin 
saatetaan markkinoille
– mihin tahansa ryhmään kuuluva 
kosmeettinen valmiste, joka sisältää uusia 
nanomateriaaleja, tai
– olemassa olevia nanomateriaaleja, joita 
ei ole käytetty markkinoille saatettavien 
valmisteiden ryhmässä aiemmin, 
sisältävien kosmeettisten valmisteiden 
ryhmä
vastuuhenkilön on toimitettava 
komissiolle 10 artiklassa tarkoitetut tiedot 
sekä arvio riskeistä ja siihen liittyvä 
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ilmoitus ottaen huomioon 
nanomateriaalien erityisluonteen ja 
kosmeettisen valmisteen 
käyttötarkoituksen. Valmistetta ei voida 
saattaa markkinoille ellei kulutustavaroita 
käsittelevän tiedekomitean arviossa 
todeta, että nanomateriaalien käyttö tähän 
ryhmään kuuluvissa valmisteissa on 
riskitöntä.
* EUVL: lisätään tämän asetuksen 
voimaantulopäivä.

Or. fr

Perustelu

Nanomateriaalien tekninen kehitys on laajamittaista, ja on tärkeää antaa erityistakeita siitä, 
että niiden käytöstä kosmeettisissa valmisteissa on hyötyä ja että se on käyttäjille vaaratonta.

Tarkistus 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Nanomateriaalit

Komissio antaa vuosittain 
kulutustavaroita käsittelevälle 
tiedekomitealle tehtäväksi julkaista 
kosmeettisissa valmisteissa käytettyjä 
nanomateriaaleja koskevan selvityksen.
Selvityksessä otetaan huomioon:
– vuoden aikana tämän asetuksen 
10 artiklan mukaisesti toimitetut 
ilmoitukset;
– kattava katsaus uusiin käytettävissä 
oleviin tai vasta julkaistuihin tieteellisiin 
turvallisuustietoihin;
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– tiedekomiteoiden nanomateriaaleihin 
liittyvät lausunnot.
Kulutustavaroita käsittelevän 
tiedekomitean esittämien arvioiden 
perusteella komissio voi tarvittaessa 
ehdottaa toimenpiteitä, joilla parannetaan 
kuluttajien turvallisuutta.

Or. en

Perustelu

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.

Tarkistus 81
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
12 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a artikla
Aineet, joilla on todettuja ihoa herkistäviä 

ominaisuuksia
1. Komissio tekee viimeistään kaksi vuotta 
tämän asetuksen voimaantulosta 
ehdotuksen, jonka mukaisesti aineiden, 
jotka kulutustavaroita käsittelevä 
tiedekomitea luokittelee äärimmäisen 
herkistäviksi, käyttö kosmeettisissa 
valmisteissa kielletään.
Vastaisuudessa komissio tekee 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun kulutustavaroita käsittelevä 
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tiedekomitea on julkaissut lausunnon, 
jossa aine luokitellaan äärimmäisen 
herkistäväksi, ehdotuksen sen käytön 
kieltämisestä kosmeettisissa valmisteissa.
2. Komissio tekee viimeistään viisi vuotta 
tämän asetuksen voimaantulosta 
ehdotuksen, jonka mukaisesti aineiden, 
jotka kulutustavaroita käsittelevä 
tiedekomitea luokittelee vahvasti 
herkistäviksi, käyttö kosmeettisissa 
valmisteissa kielletään.
Vastaisuudessa komissio tekee 
viimeistään kuusi kuukautta sen jälkeen, 
kun kulutustavaroita käsittelevä 
tiedekomitea on julkaissut lausunnon, 
jossa aine luokitellaan vahvasti 
herkistäväksi, ehdotuksen sen käytön 
kieltämisestä kosmeettisissa valmisteissa.
3. Komissio voi ehdottaa 1 ja 2 kohdassa 
tarkoitettujen aineiden kieltämisen sijasta 
rajoitusta, jos molemmat seuraavista 
ehdoista täyttyvät:
i) Kulutustavaroita käsittelevä 
tiedekomitea on arvioinut aineet ja 
todennut ne turvallisiksi erityisesti 
altistuminen huomioon ottaen;
ii) Sopivia korvaavia aineita ei ole 
käytettävissä, mikä osoitetaan 
vaihtoehtojen analyysissä.
Komissio antaa kulutustavaroita 
käsittelevälle tiedekomitealle tehtäväksi 
arvioida kyseiset aineet uudelleen heti, 
kun ilmenee huolta niiden 
turvallisuudesta, ja viimeistään joka viides 
vuosi niiden sisällyttämisestä liitteisiin III 
ja IV.
4. Tämän artiklan 1, 2 ja 3 kohdan 
täytäntöönpanemiseksi komissio 
noudattaa 26 artiklassa tarkoitettua 
menettelyä.
5. Viimeistään seitsemän vuotta tämän 
asetuksen voimaantulosta komissio arvioi 
tässä artiklassa esitettyjen toimenpiteiden 
vaikutusta ja tarvittaessa esittää 
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suunnitelman varmistaa, että kuluttajille 
aineista, joilla on todettuja herkistäviä 
ominaisuuksia, aiheutuvia riskejä 
valvotaan asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Hiusväreistä aiheutuva kosketusallergia ja allerginen kosketusihottuma ovat vakavia 
terveysongelmia kuluttajille ja yhteiskunnalle. Hiusvärit voivat aiheuttaa allergisia reaktioita, 
joista jotkut hyvin vakavia, ja johtaa sairauslomiin, sairaalahoitoon ja jopa kuolemaan. 
Lisäksi kampaajat voivat altistua työympäristössään runsaasti kyseisille kemikaaleille, mistä 
seurauksena voi olla työkyvyttömyys ja varhaiseläkkeelle jääminen. Allergiset reaktiot ovat 
melko laajalle levinneitä, ja arviolta 5,3 prosenttia kuluttajista on saanut ihoreaktion 
hiusvärien takia.

Tarkistus 82
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a a) alkuperämaa, jos kosmeettinen 
valmiste valmistettiin yhteisön 
ulkopuolella;

Or. pt

Tarkistus 83
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – c alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kosmeettisten valmisteiden 
vähimmäissäilyvyysajan merkitseminen ei 
ole pakollista, jos se on enemmän kuin 
30 kuukautta. Niissä kosmeettisissa 
valmisteissa, joiden 

Poistetaan.
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vähimmäissäilyvyysaika ylittää 
30 kuukautta, tietoja täydennetään 
merkinnällä ajanjaksosta, jonka ajan 
valmiste on turvallinen. Nämä tiedot 
ilmaistaan tämän asetuksen liitteessä VII 
olevassa 2 kohdassa esitetyllä symbolilla, 
jota seuraa kyseinen ajanjakso 
(kuukausina ja/tai vuosina);

Or. pt

Tarkistus 84
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – g alakohta – johdanto-osa

Komission teksti Tarkistus

g) luettelo valmisteen ainesosista. Tämä 
tieto voidaan ilmoittaa pelkästään 
pakkauksessa. Luettelon edellä on oltava 
termi "ainesosat".

g) luettelo ainesosista kansainvälisen 
kosmeettisten ainesosien nimistön (INCI) 
luokituksen mukaisesti. Tämä tieto 
voidaan ilmoittaa pelkästään pakkauksessa.
Luettelon edellä on oltava termi
"ainesosat".

Or. pt

Tarkistus 85
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – g alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki nanomateriaalin muodossa olevat 
ainesosat on ilmoitettava selkeästi 
ainesosien luettelossa. Ainesosan 
nimityksen edellä on oltava termi "nano-
".

Or. fr
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Perustelu

Nanoteknologioista annetaan erityismääräyksiä tarkistettaessa kosmeettisia valmisteita 
koskevaa lainsäädäntöä. Siksi on johdonmukaista ja tarpeellista, että kyseisten kosmeettisten 
valmisteiden valmistuksessa käytettyjen ainesosien luettelossa mainitaan nanotekniikkaan 
perustuvat ainesosat. Kyse on avoimuudesta ja vähimmäistiedoista kaikille 
markkinatoimijoille (kuluttajat, valvontaviranomaiset jne.).

Tarkistus 86
Åsa Westlund

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – g alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaikki nanomateriaalin muodossa olevat 
ainesosat on ilmoitettava selkeästi 
ainesosien luettelossa. Ainesosan 
nimityksen edellä on oltava termi "nano-
".

Or. en

Perustelu

Jotta voitaisiin yksilöidä nanomateriaaleja sisältävät kosmeettiset valmisteet, kosmeettisissa 
valmisteissa olevat nanomateriaalit olisi ilmoitettava valmisteiden ainesosien luettelossa.

Tarkistus 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – g alakohta – 3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Nanomateriaaleihin viitataan käyttämällä 
etuliitettä "nano".

Or. en
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Perustelu

Nanomateriaalien käytöstä olisi ilmoitettava selkeästi ainesosien luettelossa. Tämä vastaa 
Euroopan parlamentin 28. syyskuuta 2006 nanotieteestä ja nanoteknologiasta antaman 
päätöslauselman 20 kohtaa, jossa suositeltiin, että kuluttajatuotteiden sisältämien ainesosien
luettelossa ilmoitetaan tuotteisiin lisätty keinotekoisesti valmistettu nanohiukkasmateriaali. 
Tämä on entistäkin tärkeämpää, koska olemassa olevat mutta testaamattomat nanomateriaalit 
ovat vaarassa jäädä kosmeettisiin valmisteisiin vielä joidenkin vuosien ajaksi.

Tarkistus 88
Duarte Freitas

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta – g alakohta – 5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muut väriaineet kuin hiusvärit voidaan 
luetella missä tahansa järjestyksessä 
muiden kosmeettisten ainesosien jälkeen.
Eri värivivahteina markkinoille saatettujen 
kosmeettisten ehostusvalmisteiden osalta 
voidaan luetella kaikki väriskaalassa 
käytetyt muut väriaineet kuin hiusvärit 
edellyttäen, että lisätään sanat "voi sisältää" 
tai merkki "+/-".

Muut väriaineet kuin hiusvärit voidaan 
luetella missä tahansa järjestyksessä 
muiden kosmeettisten ainesosien jälkeen.
Eri värivivahteina markkinoille saatettujen 
kosmeettisten ehostusvalmisteiden osalta 
voidaan luetella kaikki väriskaalassa 
käytetyt muut väriaineet kuin hiusvärit 
edellyttäen, että lisätään sanat "voi sisältää" 
tai merkki "+/-". Luetteloinnissa käytetään 
väri-indeksinimikkeistöä (CI).

Or. pt

Tarkistus 89
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Edellä 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä käyttäen
28 artiklassa säädetyssä luettelossa 
esitettyä ainesosan yleistä nimeä. Jos 
ainesosalla ei ole yleistä nimeä, on 
käytettävä nimeä, joka sisältyy johonkin 

7. Edellä 1 kohdan g alakohdassa 
tarkoitetut tiedot on esitettävä käyttäen
28 artiklassa säädetyssä luettelossa 
esitettyä ainesosan yleistä nimeä
kansainvälisen kosmeettisten ainesosien 
nimistön (INCI) mukaisesti. Jos 
ainesosalla ei ole yleistä nimeä, on 
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yleisesti hyväksyttyyn nimikkeistöön. käytettävä nimeä, joka sisältyy johonkin 
yleisesti hyväksyttyyn nimikkeistöön.

Or. fr

Perustelu

Artiklan 28 mukaisesti komissio laatii ja saattaa ajan tasalle luettelon ainesosien yhteisistä 
nimityksistä ottaen huomioon kansainvälisen kosmeettisten ainesosien nimistön (INCI).

Tarkistus 90
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näihin merkkeihin ei saa sisältyä 
virheellistä tietoa ja/tai ne eivät saa 
millään tavoin, yleinen esitystapa mukaan 
luettuna, harhauttaa tai todennäköisesti 
harhauttaa keskivertokuluttajaa, vaikka 
tieto olisikin tosiasiallisesti virheetön 
jonkin seuraavassa esitetyn seikan osalta, 
ja jos se joka tapauksessa saa tai 
todennäköisesti saa hänet tekemään 
kaupallisen ratkaisun, jota hän ei muuten 
olisi tehnyt:
a) kosmettisen valmisteen olemassaolo tai 
sen luonne;
b) kosmeettisen valmisteen
pääominaisuudet, kuten sen saatavuus, 
edut, riskit, suorittaminen, koostumus, 
lisävarusteet, myynninjälkeinen 
asiakastuki ja valitusten käsittely, 
valmistus- tai suoritustapa ja -ajankohta, 
toimitus, käyttökelpoisuus, 
käyttötarkoitus, määrä, tuote-erittely, 
maantieteellinen tai kaupallinen alkuperä 
tai tulokset, joita sitä käyttämällä 
odotetaan saavutettavan, taikka tuotteelle 
tehtyjen testien tai tarkastusten tulokset ja 
olennaiset piirteet.
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Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus on täysin johdonmukainen sopimattomista elinkeinonharjoittajien 
menettelyistä sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2005/29/EY ja erityisesti sen 6 artiklan ja 
johdanto-osan 14 kappaleen kanssa, joissa määrätään, että on suotavaa, että 
harhaanjohtaviin kaupallisiin menettelyihin kuuluvat ne menettelyt, harhaanjohtava mainonta 
mukaan lukien, jotka kuluttajaa harhauttamalla estävät häntä tekemästä perustellun ja täten 
tehokkaan valinnan.

Tarkistus 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Kaksi vuotta...* jälkeen komissio esittää 
Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
kertomuksen kosmeettisissa valmisteissa 
käytetyistä väittämistä ja niitä koskevista, 
8 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaisesti esitetyistä todisteista. Ensi 
sijassa komissio kiinnittää huomiota 
kosmeettisten valmisteiden 
luonnonmukaisuutta tai biologisuutta 
koskeviin väittämiin, käytettyihin 
laatumerkkeihin sekä niiden
perusteluihin.
* Tämän asetuksen voimaantulopäivä.

Or. fr

Perustelu

Viime aikoina markkinoille on ilmestynyt monenmoisia biologista tai luonnonmukaista 
alkuperää osoittavia nimityksiä, joita tarkoittavat laatumerkit saattavat vaihdella 
jäsenvaltioittain ja jopa jäsenvaltion sisällä. Tämä voi johtaa kuluttajia harhaan ja olla este 
kosmeettisten valmisteiden vapaalle liikkuvuudelle. Sen vuoksi komission on käsiteltävä näitä 
väittämiä ensisijaisesti.
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Tarkistus 92
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Näiden markkinoiden valvontatoimien 
avulla jäsenvaltioiden on myös yksilöitävä 
väärennetyt valmisteet, jotka eivät ole 
21 artiklassa esitettyjen vaatimusten 
mukaisia.

Or. fr

Tarkistus 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 1–2 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kun 21 artiklaa ei sovelleta ja 
toimivaltainen viranomainen varmistuu 
siitä, että markkinoille saatettu 
kosmeettinen valmiste aiheuttaa vakavan 
vaaran ihmisen terveydelle, sen on 
toteutettava kaikki tarvittavat väliaikaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kyseinen kosmeettinen valmiste poistetaan 
markkinoilta, palautetaan tai sen 
saatavuutta rajoitetaan muulla tavoin.

1. Kun 21 artiklaa ei sovelleta ja 
toimivaltainen viranomainen varmistuu 
siitä, että markkinoille saatettu 
kosmeettinen valmiste aiheuttaa vakavan 
vaaran ihmisen terveydelle, sen on 
toteutettava kaikki tarvittavat väliaikaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
kyseinen kosmeettinen valmiste poistetaan 
markkinoilta, palautetaan tai sen 
saatavuutta rajoitetaan muulla tavoin.

Kun 21 artiklaa sovelletaan ja kun 
vastuuhenkilö ei hyväksy toimivaltaisen 
viranomaisen tulkintaa 
vaatimustenmukaisuudesta tai 
ehdotetuista korjaavista toimenpiteistä, 
toimivaltainen viranomainen ja 
vastuuhenkilö toteavat ilmenneen 
erimielisyyden sanotun rajoittamatta 
21 artiklan määräysten soveltamista.

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava toteutetut 

2. Toimivaltaisen viranomaisen on 
välittömästi ilmoitettava toteutetut 
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toimenpiteet ja niitä tukevat tiedot 
komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille.

toimenpiteet ja niitä tukevat tiedot 
komissiolle ja muiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille 1 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa tai ilmoitettava 
erimielisyyteen liittyvät yksityiskohdat 
1 artiklan toisessa alakohdassa 
tarkoitetussa tapauksessa.

Ensimmäisen alakohdan soveltamiseksi on 
käytettävä tietojenvaihtojärjestelmää, josta 
säädetään direktiivin 2001/95/EY 
12 artiklan 1 kohdassa.

Tämän kohdan ensimmäisen alakohdan 
soveltamiseksi on käytettävä 
tietojenvaihtojärjestelmää, josta säädetään 
direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan 
1 kohdassa.

Direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan 2, 3 ja 
4 kohtaa sovelletaan.

Direktiivin 2001/95/EY 12 artiklan 2, 3 ja 
4 kohtaa sovelletaan.

Or. fr

Perustelu

On syytä ottaa huomioon, että asetuksen tulkinta saattaa johtaa erimielisyyksiin 
vastuuhenkilön ja toimivaltaisen viranomaisen välillä. Siksi on sovittava menettelystä, jonka 
avulla valvotaan asetuksen johdonmukaista soveltamista, jos erimielisyyksiä ilmenee.

Tarkistus 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Muutoksenhaku

1. Valmisteen markkinoille saattamisesta 
vastaava henkilö voi hakea muutosta 
toimivaltaisen viranomaisen ehdottamiin 
tai määräämiin 21 ja 22 artiklan 
mukaisiin toimenpiteisiin.
2. Edellä 1 kohdan mukaisesti tehdyllä 
muutoksenhakupyynnöllä on lykkäävä 
vaikutus.
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3. Muutoksenhakupyyntö ja sen perusteet 
on toimitettava komissiolle kirjallisesti 
kahden viikon kuluessa siitä, kun 
toimivaltainen viranomainen on 
ilmoittanut ehdotetuista tai määrätyistä 
toimenpiteistä kyseiselle vastuuhenkilölle.
4. Komissio päättää kolmen kuukauden 
kuluessa, ovatko 1 kohdassa tarkoitetut 
toimenpiteet perusteltuja. Tätä tarkoitusta 
varten komissio kuulee, mikäli 
mahdollista, asianomaisia osapuolia, 
jäsenvaltioita ja kulutustavaroita 
käsittelevää tiedekomiteaa. Se esittää 
päätelmänsä toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja vastuuhenkilölle.
5. Jos komissio päätyy siihen, että 
ehdotetut tai määrätyt toimenpiteet eivät 
ole perusteltuja, kyseinen toimivaltainen 
viranomainen kumoaa nämä 
toimenpiteet.

Or. fr

Perustelu

On syytä ottaa huomioon, että asetuksen tulkinta saattaa johtaa erimielisyyksiin 
vastuuhenkilön ja toimivaltaisen viranomaisen välillä. Siksi on sovittava REACH-asetuksen 
mallin mukaisesti menettelystä, jonka avulla valvotaan asetuksen johdonmukaista 
soveltamista, jos erimielisyyksiä ilmenee.

Tarkistus 95
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos kosmeettisissa valmisteissa 
käytettävistä aineista voi aiheutua vaaraa
ihmisen terveydelle, asiaan on puututtava 
yhteisön laajuisesti, ja komissio voi
kulutustavaroita käsittelevää 
tiedekomiteaa kuultuaan muuttaa liitteitä 

1. Jos kosmeettisissa valmisteissa 
käytettävistä aineista voi aiheutua
REACH-asetuksessa tarkoitetussa 
mielessä vaaraa ympäristölle, asiaan on 
puututtava yhteisön laajuisesti, ja komissio 
voi terveys- ja ympäristöriskejä
käsittelevää tiedekomiteaa (SCHER)



PE412.251v01-00 50/68 AM\742694FI.doc

FI

II–VI. kuultuaan muuttaa liitteitä II–VI.

Or. pl

Perustelu

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.

Tarkistus 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jos kosmeettisissa valmisteissa 
käytettävistä aineista voi aiheutua 
ympäristölle REACH-asetuksessa 
tarkoitetussa mielessä vaaraa, jota ei 
voida hyväksyä, asiaan on puututtava 
yhteisön laajuisesti, ja komissio voi 
terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevää 
tiedekomiteaa (SCHER) kuultuaan 
muuttaa liitteitä II–VI.

Or. en
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Perustelu

Kosmeettisissa valmisteissa ja hygieniatuotteissa käytetyt aineet voivat aiheuttaa ympäristölle 
vaaran. Kosmeettisten valmisteiden ja niiden ainesosien vaikutusta ympäristöön arvioidaan 
Euroopan kemikaalivirastossa ja säännellään REACH-asetuksella. Mikäli ympäristöriskejä ei 
ole vielä asianmukaisesti arvioitu voimassa olevan EU:n lainsäädännön mukaisesti, 
poikkeuksellisesti olisi kehitettävä mekanismi, jolla terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä 
tiedekomitea voisi arvioida riskejä ja Euroopan komissio voisi hallita niitä asianmukaisesti 
kosmetiikka-asetuksen liitteiden II–VI nojalla.

Tarkistus 97
Anne Ferreira

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komissio laatii 24 kuukauden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
liitteen VI a kulutustavaroita käsittelevän 
tiedekomitean tekemän riskinarvioinnin 
perusteella.

Or. fr

Perustelu

On täsmennettävä, millä perustein, minkä menettelyn avulla ja missä aikataulussa sallittuihin 
nanotekniikoihin liittyvä uusi liite VI a laaditaan. Tämän liitteen tarkistamista koskevista 
menettelyistä on määrätty 26 artiklan asiaankuuluvissa kohdissa.

Tarkistus 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos kosmeettisissa valmisteissa 
käytettävistä aineista voi aiheutua 
REACH-asetuksessa tarkoitetussa 
mielessä vaaraa ympäristölle, asiaa on 
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säänneltävä yhteisön tasolla, ja komissio 
voi terveys- ja ympäristöriskejä 
käsittelevää tiedekomiteaa (SCHER) 
kuultuaan muuttaa liitteitä II–VI.

Or. pl

Perustelu

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.

Tarkistus 99
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
26 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

26 a artikla
Valmiiden kosmeettisten valmisteiden 

turvallisuuden arviointi
Tarpeen vaatiessa komissio harkitsee 
Euroopan kemikaalivirastoa kuultuaan 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
mukauttamista ja tutkii tarvittaessa, mitä 
välttämättömiä tarkistuksia siihen on 
ehdotettava valvoakseen markkinoille 
saatettujen kosmeettisten valmisteiden 
sisältämien aineiden turvallista käyttöä.
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Or. fr

Perustelu

Kaikki asiaankuuluvat, käytettävissä olevat tiedot on otettava asianmukaisesti huomioon 
arvioitaessa valmiiden kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta. Näiden tietojen kannalta 
hyvin tärkeitä ovat asetuksen (EY) N:o 1907/2006 edellyttämät kemiallista turvallisuutta 
koskevat kertomukset.

Tarkistus 100
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
28 artikla

Komission teksti Tarkistus

Komissio laatii ainesosien yleisten nimien 
luettelon ja pitää sen ajantasaisena. Se ei 
ole luettelo kosmeettisissa valmisteissa 
sallituista aineista.

Komissio laatii ainesosien yleisten nimien 
luettelon ja pitää sen ajantasaisena
kansainvälisen kosmeettisten ainesosien 
nimistön (INCI) mukaisesti sekä 
Chemical Abstracts Service -tietokannan 
avulla. Se ei ole luettelo kosmeettisissa 
valmisteissa sallituista aineista.

Ainesosien yleisiä nimiä on käytettävä 
markkinoille saatettujen kosmeettisten 
valmisteiden merkinnöissä viimeistään
kahdentoista kuukauden kuluessa 
luettelon julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Ainesosien yleisiä nimiä on käytettävä 
markkinoille saatettujen kosmeettisten 
valmisteiden merkinnöissä viimeistään
kahden vuoden kuluessa luettelon 
julkaisemisesta Euroopan unionin 
virallisessa lehdessä.

Or. fr

Perustelu

Kansainvälisen kosmeettisten ainesosien nimistön (INCI) nimitysten käyttö ainesosien 
yhteisten nimitysten pohjana on johdonmukaista komission päätöksen 96/335/EY kanssa.

Tämä uusi merkintöihin ja pakkauksiin liittyvä mukautus ainesosien nimitysmuutosten 
seurauksena vaatii enemmän aikaa kuin 12 kuukautta – 2 vuotta tuntuu huomattavasti 
realistisemmalta.
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Tarkistus 101
Dominique Vlasto

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
tämän asetuksen asianomaisissa
säännöksissä säädettyjä vaatimuksia, 
komissio tai asianomainen jäsenvaltio 
antaa asian direktiivin 98/34/EY
5 artiklassa perustetun komitean 
käsiteltäväksi ja esittää perustelunsa.
Komitea antaa lausuntonsa viipymättä.

1. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
tämän asetuksen asianomaisissa 
säännöksissä säädettyjä vaatimuksia tai 
että innovaation huomioon ottaminen 
antaisi paremmat mahdollisuudet vastata 
tämän asetuksen asiaa koskevissa 
määräyksissä esitettyihin vaatimuksiin ja 
saavuttaa ihmisten terveyden 
korkeatasoisempi suojelu, komissio tai 
asianomainen jäsenvaltio antaa asian 
direktiivin 98/34/EY 5 artiklassa 
perustetun komitean käsiteltäväksi ja 
esittää perustelunsa. Komitea antaa 
lausuntonsa viipymättä.

Or. fr

Perustelu

Uudelleen laaditun tekstin perusteluissa esitetyn tavoitteen 3 mukaan EU:n markkinoille 
saatettujen kosmeettisten valmisteiden on oltava turvallisia alan innovaatiot huomioon ottaen. 
Olisi oikeutettua jättää jäsenvaltiolle tai komissiolle mahdollisuus antaa asia direktiivin 
98/34/EY 5 artiklassa perustetun komitean käsiteltäväksi yhdenmukaistetun standardin 
tarkistamista varten, jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että innovaatio auttaisi täyttämään 
tämän asetuksen asiaa koskevat määräykset tehokkaammin eritoten ihmisten terveyden 
suojelun alalla.

Tarkistus 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Edellä 26 artiklan 2 kohtaa ei 
sovelleta sellaisia nanomateriaaleja 
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sisältäviin kosmeettisiin valmisteisiin, 
joita ei ole vielä lueteltu liitteessä VI a, jos 
kyseiset valmisteet on saatettu 
markkinoille ennen tämän artiklan 
1 kohdassa mainittua päivämäärää. 
Valmisteet voidaan pitää markkinoilla 
kahden vuoden ajan 2 kohdassa 
mainitusta päivämäärästä. Tuon 
päivämäärän jälkeen sovelletaan 
11 artiklan h kohtaa ja 26 artiklan 
2 kohtaa.

Or. en

Perustelu

Muutettu versio esittelijän tarkistuksesta 28. Tarkistuksella estetään huomattavan 
porsaanreiän muodostuminen.

Tärkeimmät tällä hetkellä käytössä olevat nanomateriaalit ovat esimerkiksi UV-suodattimia, 
kuten titaanidioksidi. Titaanidioksidi sisältyy jo liitteen VI luetteloon, vaikka sen 
nanomuodolle ei ole tehty nanomateriaaleja koskevaa arviointia. Aineen mainitseminen 
liitteissä III–VI ei sinänsä takaa sen ainesosien turvallisuutta nanomuodossa, eikä tällaista 
käyttöä tulisi sillä perustein sallia. Käyttötarkoituksestaan riippumatta kaikki 
käyttöturvallisiksi todetut nanomateriaalit olisi lueteltava liitteessä VI a.

Tarkistus 103
Urszula Krupa

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Turvallisuuden arvioinnin (7 artikla) 
ja tuotetietojen (8 artikla) osalta 
markkinoille [päivämäärä lisätään 
myöhemmin: kaksikymmentä päivää 
tämän asetuksen julkaisusta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä] ja 
[päivämäärä lisätään myöhemmin: 
60 kuukautta tämän asetuksen julkaisusta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä] 
välisenä ajankohtana saatettuihin 
valmisteisiin sovelletaan näitä 
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määräyksiä.

Or. pl

Perustelu

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.

Tarkistus 104
Małgorzata Handzlik

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Turvallisuuden arvioinnin (7 artikla) 
ja tuotetietojen (8 artikla) osalta 
markkinoille [päivämäärä lisätään 
myöhemmin: kaksikymmentä päivää 
tämän asetuksen julkaisusta Euroopan 
unionin virallisessa lehdessä] ja 
[päivämäärä lisätään myöhemmin: 
60 kuukautta tämän asetuksen julkaisusta 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä] 
välisenä ajankohtana saatettuihin 
valmisteisiin sovelletaan näitä 
määräyksiä.

Or. pl

Perustelu

Asetusehdotuksessa esitetään uudet, yksityiskohtaiset vaatimukset, jotka liittyvät valmisteiden 
turvallisuuden arviointiin ja siitä tiedottamiseen sekä hyviin tuotantotapoihin. Näillä on 
tarkoitus parantaa kuluttajien turvallisuutta ja sinänsä ne ovat täysin myönteisiä. Ne 
edellyttävät kuitenkin suuria ponnistuksia ja aiheuttavat huomattavia kuluja monille 



AM\742694FI.doc 57/68 PE412.251v01-00

FI

tuottajille. Pahimmin näistä kustannuksista kärsivät pienet ja keskisuuret yritykset. 
Asetusehdotukseen olisi sen tähden sisällytettävä määräyksiä, joiden avulla pk-yritysten olisi 
helpompi mukautua uusiin vaatimuksiin.

Tarkistus 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Valmisteen laadullisen ja määrällisen 
koostumuksen kuvaus, myös aineiden 
kemiallinen tunniste (mukaan luettuna 
kemiallinen nimi, INCI, CAS, 
EINECS/ELINCS) ja käyttötarkoitus.
Eteeristen öljyjen, hajusteyhdistelmien ja 
hajusteiden osalta tiedoksi riittää ainesosan 
nimi ja koodinumero sekä toimittajan 
tunnistetiedot;

Valmisteen laadullinen ja määrällinen 
koostumus myös aineiden kemiallinen 
tunniste (mukaan luettuna kemiallinen 
nimi, INCI, CAS, EINECS/ELINCS) ja 
käyttötarkoitus. Eteeristen öljyjen, 
hajusteyhdistelmien ja hajusteiden osalta 
tiedoksi riittää ainesosan nimi ja 
koodinumero sekä toimittajan 
tunnistetiedot;

Or. en

Perustelu

Termi "kuvaus" on uusi ja erittäin epätarkka. Nykyisessä direktiivissä sitä ei tässä yhteydessä 
ole. Tarvitaan varsinaista tietoa, ei sen "kuvausta".

Tarkistus 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 2 kohta – 1–2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aineiden, raaka-aineiden ja kosmeettisen 
valmisteen fysikaalisten ja kemiallisten 
ominaisuuksien kuvaus.

Aineiden, raaka-aineiden ja kosmeettisen 
valmisteen fysikaaliset ja kemialliset 
ominaisuudet.

Kosmeettisen valmisteen säilyvyys 
kohtuudella ennakoitavissa 
varastointiolosuhteissa.

Kosmeettisen valmisteen säilyvyys 
kohtuudella ennakoitavissa 
varastointiolosuhteissa.
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Or. en

Perustelu

Termi "kuvaus" on uusi ja erittäin epätarkka. Nykyisessä direktiivissä sitä ei tässä yhteydessä 
ole. Tarvitaan varsinaista tietoa, ei sen "kuvausta".

Tarkistus 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Raaka-aineiden ja kosmeettisen valmisteen
mikrobiologisten ominaisuuksien kuvaus.
Erityistä huomiota on kiinnitettävä 
kosmeettisiin valmisteisiin, joita käytetään 
silmien ympärillä, limakalvoilla yleensä, 
rikkoutuneella iholla tai alle 
kolmivuotiaiden lasten, vanhusten ja 
vaarallisia immuunireaktioita saavien
henkilöiden hoidossa.

Raaka-aineiden ja kosmeettisen valmisteen
mikrobiologiset ominaisuudet. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä kosmeettisiin 
valmisteisiin, joita käytetään silmien 
ympärillä, limakalvoilla yleensä, 
rikkoutuneella iholla tai alle 
kolmivuotiaiden lasten, vanhusten ja 
vaarallisia immuunireaktioita saavien 
henkilöiden hoidossa.

Or. en

Perustelu

Termi "kuvaus" on uusi ja erittäin epätarkka. Nykyisessä direktiivissä sitä ei tässä yhteydessä 
ole. Tarvitaan varsinaista tietoa, ei sen "kuvausta".

Tarkistus 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Aineiden ja raaka-aineen puhtautta 
koskeva kuvaus.

Aineiden ja raaka-aineen puhtaus.
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Or. en

Perustelu

Termi "kuvaus" on uusi ja erittäin epätarkka. Nykyisessä direktiivissä sitä ei tässä yhteydessä 
ole. Tarvitaan varsinaista tietoa, ei sen "kuvausta".

Tarkistus 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 4 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Pakkausmateriaalin olennaisten 
ominaisuuksien kuvaus, erityisesti sen 
puhtaus ja säilyvyys.

Pakkausmateriaalin olennaiset 
ominaisuudet, erityisesti sen puhtaus ja 
säilyvyys.

Or. en

Perustelu

Termi "kuvaus" on uusi ja erittäin epätarkka. Nykyisessä direktiivissä sitä ei tässä yhteydessä 
ole. Tarvitaan varsinaista tietoa, ei sen "kuvausta".

Tarkistus 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tavanomaisen ja kohtuullisesti 
ennakoitavissa olevan käytön kuvaus.
Valmisteeseen on merkittävä vastaavat 
varoitukset ja muut selitykset,

Tavanomainen ja kohtuullisesti 
ennakoitavissa oleva käyttö. Valmisteeseen 
on merkittävä vastaavat varoitukset ja muut 
selitykset,

Or. en
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Perustelu

Termi "kuvaus" on uusi ja erittäin epätarkka. Nykyisessä direktiivissä sitä ei tässä yhteydessä 
ole. Tarvitaan varsinaista tietoa, ei sen "kuvausta".

Tarkistus 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Kosmeettiselle valmisteelle altistumista 
koskeva kuvaus, joka sisältää seuraavat
5 jaksossa tarkastellut tiedot:

Kosmeettiselle valmisteelle altistumista 
koskevat tiedot ja sitä koskeva arvio, joka 
sisältää seuraavat 5 jaksossa tarkastellut 
tiedot:

Or. en

Perustelu

Termi "kuvaus" on uusi ja erittäin epätarkka. Nykyisessä direktiivissä sitä ei tässä yhteydessä 
ole. Tarvitaan tietoja ja tietojen arviointia, ei niiden "kuvausta".

Tarkistus 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kosmeettisen valmisteen sisältämille 
aineille altistumisen kuvaus
asiaankuuluvien toksikologisten 
tutkittavien ominaisuuksien osalta ja ottaen 
huomioon 6 jaksossa esitetyt tiedot.

Kosmeettisen valmisteen sisältämille 
aineille altistumista koskevat tiedot ja sitä 
koskeva arvio asiaankuuluvien 
toksikologisten tutkittavien ominaisuuksien 
osalta ja ottaen huomioon 6 jaksossa 
esitetyt tiedot.

Or. en
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Perustelu

Termi "kuvaus" on uusi ja erittäin epätarkka. Nykyisessä direktiivissä sitä ei tässä yhteydessä 
ole. Tarvitaan tietoja ja tietojen arviointia, ei niiden "kuvausta".

Tarkistus 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien asiaankuuluvien toksikologisten 
tutkittavien ominaisuuksien toksikologisen 
profiilin kuvaus, rajoittamatta 14 artiklan 
soveltamista. Erityisesti on painotettava 
paikallisen toksisuuden (silmä- ja 
ihoärsytyksen) arviointia ja ihon 
herkistymistä sekä UV-absorption osalta 
valon aiheuttamaa toksisuutta.

Kaikkien asiaankuuluvien toksikologisten 
tutkittavien ominaisuuksien toksikologisen 
profiilin arvio, rajoittamatta 14 artiklan 
soveltamista. Erityisesti on painotettava 
paikallisen toksisuuden (silmä- ja 
ihoärsytyksen) arviointia ja ihon 
herkistymistä sekä UV-absorption osalta 
valon aiheuttamaa toksisuutta.

Or. en

Perustelu

Termi "kuvaus" on uusi ja erittäin epätarkka. Nykyisessä direktiivissä sitä ei tässä yhteydessä 
ole. Tarvitaan tiedon arviointia, ei sen "kuvausta".

Tarkistus 114
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 8 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikkien asiaankuuluvien toksikologisten 
tutkittavien ominaisuuksien toksikologisen 
profiilin kuvaus, rajoittamatta 14 artiklan 
soveltamista. Erityisesti on painotettava 
paikallisen toksisuuden (silmä- ja 
ihoärsytyksen) arviointia ja ihon 
herkistymistä sekä UV-absorption osalta 

Kaikkien asiaankuuluvien toksikologisten 
tutkittavien ominaisuuksien, joita pidetään 
kulutustavaroita käsittelevän 
tiedekomitean ohjeiden mukaan 
relevantteina kosmeettisten ainesosien 
testaamisessa ja niiden turvallisuuden 
arvioinnissa erityisesti valmisteessa, jossa 
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valon aiheuttamaa toksisuutta. ainetta on käytetty, toksikologisen profiilin 
kuvaus rajoittamatta 14 artiklan 
soveltamista. Erityisesti on painotettava 
paikallisen toksisuuden (silmä- ja 
ihoärsytyksen) arviointia ja ihon 
herkistymistä sekä UV-absorption osalta 
valon aiheuttamaa toksisuutta.

Or. en

Perustelu

Valmistajien, jotka arvioivat kosmeettisissa valmisteissa käyttämiensä aineiden turvallisuutta, 
olisi noudatettava aina kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean ohjeita, jotka koskevat 
kosmeettisten valmisteiden ainesosien testaamista ja pakollista turvallisuuden arviointia.

Tarkistus 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 8 kohta – 3 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– aineiden keskinäinen vaikutus. – aineiden keskinäinen (kumulatiivinen ja 
synergeettinen) vaikutus.

Or. en

Perustelu

Kosmetiikassa käytetään lukuisia erilaisia aineita. Ihmiset puolestaan käyttävät lukuisia 
erilaisia kosmeettisia tuotteita. Toksikologisessa profiilissa olisi kiinnitettävä erityistä 
huomiota mahdollisiin kumulatiivisiin ja synergeettisiin vaikutuksiin.
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Tarkistus 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

Kyseiselle kosmeettiselle valmisteelle ja 
tarvittaessa myös muille kosmeettisille 
valmisteille aiheutuvien ei-toivottujen 
vaikutusten ja vakavien ei-toivottujen 
vaikutusten kuvaus. Tämä sisältää 
tilastotiedot.

Kyseiselle kosmeettiselle valmisteelle ja 
tarvittaessa myös muille kosmeettisille 
valmisteille aiheutuvia ei-toivottuja 
vaikutuksia ja vakavia ei-toivottuja 
vaikutuksia koskevat kattavat tiedot. Tämä 
sisältää tilastotiedot.

Or. en

Perustelu

Termi "kuvaus" on uusi ja erittäin epätarkka. Nykyisessä direktiivissä sitä ei tässä yhteydessä 
ole. Tarvitaan kattavia tietoja, ei "kuvausta".

Tarkistus 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muut asiaankuuluvat tiedot, kuten 
vapaaehtoisilla henkilöillä tehtyjen 
tutkimusten tulokset.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)
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Tarkistus 118
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muut asiaankuuluvat tiedot, kuten 
vapaaehtoisilla henkilöillä tehtyjen 
tutkimusten tulokset.

Muut asiaankuuluvat tiedot, kuten 
vapaaehtoisilla henkilöillä tehtyjen 
tutkimusten tulokset tai muilla 
asiaankuuluvilla aloilla tehtyjen 
riskinarviointien vahvistettujen ja 
perusteltujen tulosten huomioon 
ottaminen.

Or. fr

Perustelu

Muilla aloilla tehdyistä riskinarvioinneista saatuja olemassa olevia tietoja olisi voitava 
käyttää, kun se on relevanttia kyseisen kosmeettisen valmisteen turvallisuuden arvioinnin 
kannalta.

Tarkistus 119
Lambert van Nistelrooij

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – A OSA – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

Muut asiaankuuluvat tiedot, kuten 
vapaaehtoisilla henkilöillä tehtyjen 
tutkimusten tulokset.

Muut asiaankuuluvat tiedot, kuten 
vapaaehtoisilla henkilöillä tehtyjen 
tutkimusten tulokset tai muilla 
asiaankuuluvilla aloilla tehtyjen 
riskinarviointien vahvistettujen ja 
perusteltujen tulosten huomioon 
ottaminen.

Or. en

Perustelu

Muilla aloilla tehdyistä riskinarvioinneista saatuja olemassa olevia tietoja olisi voitava 
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käyttää, kun se on relevanttia kyseisen kosmeettisen valmisteen turvallisuuden arvioinnin 
kannalta.

Tarkistus 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Ehdotus asetukseksi
LIITE I – B OSA – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kosmeettisen valmisteen sisältämien 
aineiden mahdolliset keskinäiset 
vaikutukset on arvioitava. Se, että 
keskinäistä vaikutusta ei katsota olevan, 
on perusteltava asianmukaisesti.

Kosmeettisen valmisteen sisältämien 
aineiden mahdolliset keskinäiset 
vaikutukset on arvioitava.

Or. en

Perustelu

Olemassa olematonta vaikutusta on mahdotonta todentaa ja perustella asianmukaisesti!

Tarkistus 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE III – johdantolause (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Aineiden luettelo ei kata nanomateriaalin 
muodossa olevia aineita.

Or. en

Perustelu

Luettelo on laadittu aineista niiden tavanomaisessa muodossaan. Sitä ei ole laadittu aineiden 
nanomuodosta. Kaikki käyttöturvallisiksi todistetut nanomateriaalit olisi lueteltava liitteessä 
VI a. Olisi siten täsmennettävä selvästi, että tämä aineiden luettelo ei kata nanomateriaalin 
muodossa olevia aineita.
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Tarkistus 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE IV – johdantolause (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Aineiden luettelo ei kata nanomateriaalin 
muodossa olevia aineita.

Or. en

Perustelu

Luettelo on laadittu aineista niiden tavanomaisessa muodossaan. Sitä ei ole laadittu aineiden 
nanomuodosta. Kaikki käyttöturvallisiksi todistetut nanomateriaalit olisi lueteltava liitteessä 
VI a. Olisi siten täsmennettävä selvästi, että tämä aineiden luettelo ei kata nanomateriaalin 
muodossa olevia aineita.

Tarkistus 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE V – johdantolause (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Aineiden luettelo ei kata nanomateriaalin 
muodossa olevia aineita.

Or. en

Perustelu

Luettelo on laadittu aineista niiden tavanomaisessa muodossaan. Sitä ei ole laadittu aineiden 
nanomuodosta. Kaikki käyttöturvallisiksi todistetut nanomateriaalit olisi lueteltava liitteessä 
VI a. Olisi siten täsmennettävä selvästi, että tämä aineiden luettelo ei kata nanomateriaalin 
muodossa olevia aineita.
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Tarkistus 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI – johdantolause (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Aineiden luettelo ei kata nanomateriaalin 
muodossa olevia aineita.

Or. en

Perustelu

Luettelo on laadittu aineista niiden tavanomaisessa muodossaan. Sitä ei ole laadittu aineiden 
nanomuodosta. Kaikki käyttöturvallisiksi todistetut nanomateriaalit olisi lueteltava liitteessä 
VI a. Olisi siten täsmennettävä selvästi, että tämä aineiden luettelo ei kata nanomateriaalin 
muodossa olevia aineita.

Tarkistus 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Ehdotus asetukseksi
LIITE VI a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite VI a

Sallittujen nanomateriaalien luettelo

Or. en

Perustelu

Muutettu versio esittelijän tarkistuksesta 29. Tarkistuksella estetään huomattavan 
porsaanreiän muodostuminen. Tärkeimmät tällä hetkellä käytössä olevat nanomateriaalit 
ovat esimerkiksi UV-suodattimia, kuten titaanidioksidi. Titaanidioksidi sisältyy jo liitteen VI 
luetteloon, vaikka sen nanomuodolle ei ole tehty nanomateriaaleja koskevaa arviointia. 
Aineen mainitseminen liitteissä III–VI ei sinänsä takaa sen ainesosien turvallisuutta 
nanomuodossa, eikä tällaista käyttöä tulisi sillä perustein sallia. Käyttötarkoituksestaan 
riippumatta kaikki käyttöturvallisiksi todetut nanomateriaalit olisi lueteltava liitteessä VI a.
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