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Pakeitimas 30
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(12) laikantis įprastų ar pagrįstai
numanomų naudojimo sąlygų, kosmetikos 
gaminiai turėtų  būti saugūs. Ypač 
pavojaus žmonių sveikatai negalima 
pateisinti potencialios rizikos ir naudos 
vertinimu.

(12) laikantis įprastų ar pagrįstai
numanomų naudojimo sąlygų, kosmetikos 
gaminiai turėtų būti saugūs. Ypač
nepriimtino pavojaus, galinčio turėti 
neigiamą poveikį žmonių sveikatai 
negalima pateisinti potencialios rizikos ir 
naudos vertinimu.

Or. en

Pagrindimas

„Nulinio pavojaus“ arba „jokio pavojaus“ nebūna, todėl reikia nustatyti pavojaus lygį. 
Terminas „nepriimtas pavojus“ vartojamas REACH reglamento tekste (pvz., 
žr. 73 konstatuojamąją dalį ir 68 straipsnio 1 dalį).  Terminus reikia suderinti siekiant, kad jie 
atitiktų REACH reglamentą.

Pakeitimas 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Dabartiniai bandymų metodai nėra 
tinkami su nanomedžiagomis susijusios 
rizikos vertinimui. Reikia skubiai kurti 
nanotechnologijoms tinkamų bandymų 
nenaudojant gyvūnų metodus.  Siekiant 
apsaugoti žmonių sveikatą ir užkirsti kelią 
bandymams su gyvūnais, nanomedžiagų 
naudojimas kosmetikos gaminiuose turėtų 
būti uždraustas tol, kol bus patvirtinti 
nanotechnologijoms tinkami bandymai 
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nenaudojant gyvūnų ir kol bus atlikti 
tinkami saugos vertinimai, remiantis 
atliktų bandymų rezultatais.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu nėra tinkamų būdų nanomedžiagų saugai įvertinti. Kadangi iki 2013 m. kosmetikos 
ingredientų bandymai su gyvūnais bus palaipsniui nutraukti, nanomedžiagas nuo pat pradžių 
reikėtų vertinti atliekant nanotechnologijoms tinkamus bandymus nenaudojant gyvūnų. Tol, 
kol bus pradėti taikyti nanotechnologijoms tinkami bandymai nenaudojant gyvūnų, skirti 
tinkamai įvertinti kosmetikos gaminiuose naudojamų nanomedžiagų saugą, šių medžiagų 
naudojimas turėtų būti uždraustas siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir užkirsti kelią 
bandymams su gyvūnais.

Pakeitimas 32
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Prieš pateikiant į rinką bet kokį 
kosmetikos gaminį, kuriame yra į 
VIa priedą dar neįtrauktų nanomedžiagų, 
gaminyje esančios nanomedžiagos turėtų 
būti įvertinamos VPMK, remiantis 
nanotechnologijoms tinkamu saugos 
vertinimu. Norėdamas, kad 
nanomedžiagos būtų įtrauktos į 
VIa priede pateikiamą leidžiamų 
medžiagų sąrašą, atsakingas asmuo turėtų 
pateikti Komisijai prašymą kartu su 
rizikos įvertinimu. Vertinant riziką turėtų 
būti atsižvelgiama į naudojamos 
nanomedžiagos ypatumus ir į susijusio 
kosmetikos gaminio paskirtį. Kosmetikos 
gaminys, kuriame yra nanomedžiagų, 
neturėtų būti pateikiamas į rinką, jei 
VPMK nepareiškia nuomonės, kad saugu 
naudoti tame gaminyje esančią 
nanomedžiagą.
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Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pateiktas 2 pakeitimo pakeitimas.

Šiuo metu nėra pakankamai tinkamų būdų nanomedžiagų saugai įvertinti. Vartotojų produktų 
mokslinio komiteto (VPMK) teigimu, nepakanka informacijos apie rizikos nustatymą, poveikio 
vertinimą, sunaudojimą, sugertį, biokinetiką ir sukaupimą antriniuose tiksliniuose organuose, 
galimą poveikį sveikatai ir perdavimą vaisiui per placentą. Siekiant užtikrinti kosmetikos 
gaminių saugą, viena iš rinkodaros sąlygų turėtų būti gaminių saugos įvertinimas atliekant 
nanotechnologijoms tinkamus bandymus.

Pakeitimas 34
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
31 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(31) Gatavų kosmetikos gaminių saugą jau 
galima užtikrinti remiantis žiniomis apie 
juose esančių ingredientų saugą. Todėl 
turėtų  būti numatytos  nuostatos, 
draudžiančios gatavus kosmetikos 
gaminius tirti darant bandymus su 
gyvūnais. Komisijos rekomendacijomis 
reikėtų skatinti  taikyti (ypač mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse) metodus, pagal 
kuriuos vertinant gatavų kosmetikos 
gaminių saugą nenaudojami gyvūnai.

(31) Gatavų kosmetikos gaminių saugą jau 
galima užtikrinti remiantis žiniomis apie 
juose esančių ingredientų saugą. Todėl 
turėtų  būti numatytos  nuostatos, 
draudžiančios gatavus kosmetikos 
gaminius tirti darant bandymus su 
gyvūnais. Komisijos rekomendacijomis 
reikėtų skatinti  taikyti (ypač mažosiose ir 
vidutinėse įmonėse) abu bandymų
metodus bei turimų susijusių duomenų 
vertinimo procedūras, įskaitant 
perteikimo kita forma ir įrodymų visumos 
metodų taikymą, pagal kuriuos vertinant 
gatavų kosmetikos gaminių saugą 
nenaudojami gyvūnai.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad atliekant gatavų kosmetikos gaminių saugos vertinimą būtų tinkamai atsižvelgta į 
visus turimus susijusius duomenis, gautus atliekant in vitro, in silico, tyrimus, tyrimus su 
gyvūnais, taikant gerąją laboratorinę praktiką ar gerąją nelaboratorinę praktiką, esamus 
duomenis apie žmones arba duomenis, gautus iš kitų šaltinių.
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Pakeitimas 35
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
53 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(53a) Atlikdamas saugos vertinimą ir 
ruošdamas gaminio informacijos bylą, 
atsakingas asmuo turėtų, be kitų šaltinių, 
taip pat naudotis turima informacija apie 
medžiagas, pateikta Reglamente (EB) 
Nr. 1907/2006. Kai tai būtina siekiant 
užtikrinti saugų medžiagų naudojimą 
kosmetikos gaminiuose, Komisija turėtų 
apsvarstyti būtinybę atlikti reikiamus 
Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 
pakeitimus.

Or. en

Pagrindimas

Turi būti tinkamai atsižvelgta į visus turimus susijusius duomenis atliekant gatavo kosmetikos 
gaminio saugos vertinimą. Daugiausia tokių duomenų galima rasti cheminės saugos 
ataskaitose, kurios buvo parengtos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006.  Reikalinga 
nuostata, pagal kurią būtų numatyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 pakeitimo, jei tai 
būtina, procedūra siekiant turėti tinkamos informacijos apie medžiagas, naudojamas atliekant 
kosmetikos gaminio saugos vertinimą ir rengiant gaminio informacijos bylą. Tai atitinka 
REACH reglamentą.

Pakeitimas 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies aa punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(aa) „kosmetikos gaminio ingredientas“ –
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tai natūrali arba sintetinė medžiaga arba 
mišinys sąmoningai įdėtas gaminant 
kosmetikos gaminį;

Or. en

Pakeitimas 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(g) „likučiai“ – tai atsitiktinai dėl sintetinių 
arba natūralių ingredientų priemaišų, 
gamybos, sandėliavimo, gaminių kilnojimo
iš vienos transporto priemonės į kitą arba 
pakavimo atsiradusios medžiagos;

(g) „likučiai“ – tai atsitiktinai dėl sintetinių 
arba natūralių ingredientų priemaišų, 
gamybos, sandėliavimo, gaminių kilnojimo 
iš vienos transporto priemonės į kitą arba 
pakavimo atsiradusios medžiagos, kurių 
neįmanoma techniškai išvengti;

Or. en

Pakeitimas 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies ia punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) „nanomedžiaga“ – sąmoningai 
gaminama medžiaga, kurios vienas ar 
daugiau išorinių ar vidaus struktūros 
matmenų lygus ar mažesnis nei 100 nm, 
kurioms, dėl jų mažumo gali būti 
būdingos naujos savybės, palyginti su tam 
tikromis ne nanodydžio medžiagomis;

Or. en
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Pagrindimas

Nanomedžiagos naudojamos gaminant kosmetiką dėl joms būdingų naujų savybių, palyginti 
su tokiomis pačiomis normalaus dydžio medžiagomis. Nanomedžiagos dėl savo mažumo gali 
turėti neigiamą poveikį, kurį reikia tinkamai įvertinti. Siekiant atlikti šių medžiagų saugos 
vertinimą reikalinga apibrėžtis.

Ši apibrėžtis grindžiama išsamia apibrėžtimi, kurią Vartotojų produktų mokslinis komitetas 
(VPMK) pateikė 2007 m. gruodžio mėn. paskelbtoje savo nuomonėje dėl kosmetikos 
gaminiuose naudojamų nanomedžiagų saugos, ir kuri, atsižvelgiant į šį reglamentą, taikoma 
tik sąmoningai gaminamoms medžiagoms.

Pakeitimas 42
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies k punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(k) „nepageidaujamas poveikis“ – tai 
žmonių sveikatai kenksminga reakcija dėl 
įprasto arba pagrįstai numanomo 
kosmetikos gaminio naudojimo;

(k) „nepageidaujamas poveikis“ – tai 
žmonių sveikatai pavojinga reakcija dėl 
įprasto arba pagrįstai numanomo 
konkretaus kosmetikos gaminio 
naudojimo;

Or. en

Pagrindimas

Taip suteikiama daugiau aiškumo ir išvengiama žodžio „kenksmingas“ vartojimo.  Žodis 
„kenksmingas“ turi konkrečią reikšmę kituose ES teisės aktuose (pvz., REACH reglamente bei 
klasifikavimo ir ženklinimo teisės aktuose).

Pakeitimas 45
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
2 straipsnio 1 dalies l punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(b) atliekant saugos vertinimą būtų 
naudojamas tinkamas įrodymų visumos 
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metodas siekiant peržiūrėti susijusius 
kelių šaltinių duomenis, įskaitant 
duomenis, gautus atliekant in vitro, in 
silico tyrimus, in vivo ir su žmonėmis 
atliekamus tyrimus, taikant gerąją 
laboratorinę praktiką ar gerąją 
nelaboratorinę praktiką;
(c) kosmetikos gaminio saugos ataskaita 
būtų atnaujinama atsižvelgiant į naują 
informaciją, gautą po gaminio pateikimo į 
rinką.

Or. en

Pagrindimas

Svarbu, kad atliekant gatavų kosmetikos gaminių saugos vertinimą būtų tinkamai atsižvelgta į 
visus turimus susijusius duomenis, gautus atliekant in vitro, in silico, tyrimus, tyrimus su 
gyvūnais, taikant gerąją laboratorinę praktiką ar gerąją nelaboratorinę praktiką, esamus 
duomenis apie žmones arba duomenis, gautus iš kitų šaltinių.

Pakeitimas 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kaip nurodyta I priedo B dalyje, 
kosmetikos gaminio saugos įvertinimą 
atlieka asmuo, turintis bent trejų metų 
teorinių ir praktinių studijų farmacijos, 
toksikologijos, medicinos arba panašių 
disciplinų srityje aukštojo mokslo arba 
atitinkamos valstybės narės pripažįstamų 
lygiaverčių studijų diplomą, pažymėjimą 
arba kitus oficialius kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus.

2. Kaip nurodyta I priedo B dalyje, 
kosmetikos gaminio saugos įvertinimą 
atlieka asmuo, turintis bent trejų metų 
teorinių ir praktinių studijų farmacijos, 
toksikologijos, medicinos, chemijos arba 
panašių disciplinų srityje aukštojo mokslo 
arba atitinkamos valstybės narės 
pripažįstamų lygiaverčių studijų diplomą, 
pažymėjimą arba kitus oficialius 
kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus.

Or. en
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Pakeitimas 55
Bart Staes

Pasiūlymas dėl reglamento
7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Kaip nurodyta I priedo B dalyje, 
kosmetikos gaminio saugos įvertinimą 
atlieka asmuo, turintis bent trejų metų 
teorinių ir praktinių studijų farmacijos, 
toksikologijos, medicinos arba panašių 
disciplinų srityje aukštojo mokslo arba 
atitinkamos valstybės narės pripažįstamų 
lygiaverčių studijų diplomą, pažymėjimą 
arba kitus oficialius kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus.

2. Kaip nurodyta I priedo B dalyje, 
kosmetikos gaminio saugos įvertinimą 
atlieka asmuo, turintis farmacijos, 
toksikologijos, medicinos arba panašių 
disciplinų srityje aukštojo mokslo arba 
atitinkamos valstybės narės pripažįstamų 
lygiaverčių studijų diplomą, pažymėjimą 
arba kitus oficialius kvalifikaciją 
patvirtinančius dokumentus.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimas 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
10 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(e) ar yra medžiagų mikronizuotųjų dalelių 
pavidalu, išskyrus šio reglamento III–

(e) ar yra medžiagų mikronizuotųjų dalelių 
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VI prieduose išvardytas medžiagas; arba nanomedžiagų pavidalu;

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pateiktas 16 pakeitimo pakeitimas. Mikronizuotosios dalelės ir nanomedžiagos 
nėra tas pats. Į šį pranešimą reikėtų įtraukti ir mikronizuotąsias dalelės, ir nanomedžiagas. 
Neturėtų būti taikomos jokios išimtys III–VI prieduose išvardytoms medžiagoms.

Pakeitimas 66
Margrete Auken

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies ha punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ha) nanomedžiagų pavidalu gaminamų 
medžiagų, išskyrus išvardytas VIa priede, 
taip pat nanomedžiagų pavidalu 
gaminamų medžiagų, kurios naudojamos 
nesilaikant tame priede nustatytų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pateiktas 17 pakeitimo pakeitimas siekiant užpildyti svarbią spragą.

Pagrindinių šiuo metu naudojamų nanomedžiagų pavyzdžiai yra tokie UV filtrai kaip titano 
dioksidas. Titano dioksidas yra įtrauktas į VI priedą, nors jo nanoforma niekada nebuvo 
įvertinta, remiantis nanotechnologijoms tinkamu vertinimu. Taigi tai, jog nanoforma 
naudojami ingredientai yra įtraukti į III–VI priedus, dar nereiškia, kad jie saugūs, todėl jų 
naudojimas neturėtų būti leistinas.  Nepaisant jų paskirties, visos nanomedžiagos, kurias 
saugu naudoti, turėtų būti išvardytos VIa priede.
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Pakeitimas 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 dalies 1a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(ia) nanomedžiagų, tol, kol atlikus saugos 
vertinimą, susijusį su nanomedžiagų 
poveikiu žmogaus sveikatai, nustatytu 
remiantis moksliškai pagrįstų ir 
nanotechnologijoms tinkamų bandymų 
nenaudojant stuburinių gyvūnų 
informacija, paaiškės, kad jas naudoti 
saugu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu nėra tinkamų būdų nanomedžiagų saugai įvertinti. Atsižvelgiant į tai, kad 
kosmetikos gaminių bandymai su gyvūnais bus palaipsniui nutraukti, nanomedžiagos turėtų 
būti vertinamos atliekant nanotechnologijoms tinkamus bandymus nenaudojant gyvūnų. Tol, 
kol bus pradėti taikyti nanotechnologijoms tinkami bandymai nenaudojant gyvūnų, skirti 
tinkamai įvertinti kosmetikos gaminiuose naudojamų nanomedžiagų saugą, šių medžiagų 
naudojimas turėtų būti uždraustas siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir užkirsti kelią 
bandymams su gyvūnais.

Pakeitimas 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Atsižvelgiant į ankstesniąją dalį, jei 
pranešimas yra susijęs su gaminiu, kurio 
sudėtyje yra viena ar daugiau 
nanomedžiagų pavidalo medžiagų, kaip 
nurodyta 1 dalies e punkte, neįtrauktų į 
šio Reglamento III–VI priedus, 
atsakingas asmuo turi pateikti pranešimą 
likus bent trims mėnesiams iki gaminio 
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pateikimo į rinką.

Or. en

Pagrindimas

Atsižvelgiant į siūlomą 12a straipsnio pakeitimą ir siekiant užtikrinti vartotojų saugumą, 
siūloma iš anksto pranešti apie kosmetikos gaminį, kurio sudėtyje yra nanomedžiagų, 
neįtrauktų į III–VI priedus. Atsižvelgiant į 24 ir 25 straipsniuose išvardytas priemones, 
susijusias su administracijų bendradarbiavimu, kompetentingos institucijos galės vadovautis 
tam tikro gaminio saugos ataskaita prieš šio gaminio pateikimą į rinką. Tokiu būdu bus 
galima atlikti vertinimą ir, jei reikia, imtis bet kokių būtinų priemonių (pvz., prašyti VPMK 
konsultacijos).

Pakeitimas 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
11 straipsnio 2 dalies 1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Atsižvelgiant į Komisijos sprendimą 
praplėsti IV priedo taikymo sritį plaukų 
dažiklių gaminiams, tokių gaminių 
sudėtyje negali būti plaukų dažiklių, 
išskyrus išvardytus IV priede ir plaukų 
dažymo dažiklių, kurie naudojami 
nesilaikant to priedo reikalavimų.

2. Ne vėliau kaip nuo 2009 m. gruodžio 
31 d. tokių gaminių sudėtyje negali būti 
plaukų dažiklių, išskyrus išvardytus 
IV priede ir plaukų dažymo dažiklių, kurie 
naudojami nesilaikant to priedo 
reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Tai, kad vis dar neatliekama pakankamai tinkamų plaukų dažų, daugelio kurių sudėtyje gali 
būti kancerogeninių arba mutageninių medžiagų, bandymų, yra nepriimtina. Mokslinis 
komitetas jau ne vieną kartą pranešė, kad duomenų, reikalingų siekiant įvertinti plaukų dažų 
saugą, nepakanka.  Pramonei kaskart pratęsiamas duomenų pateikimo terminas. Direktyvoje 
2007/67/EB terminas buvo pratęstas dar dvejiems metams, t. y. iki 2009 m. pabaigos. Šis 
laikotarpis turėtų būti paskutinė galimybė pramonei pateikti tinkamus duomenis. Siekiant, kad 
Komisija dar kartą nepratęstų šio termino komitologijos procedūros metu, terminas turi būti 
patvirtintas bendro sprendimo procedūros metu.
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Pakeitimas 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos įžanginė dalis ir 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto šias medžiagas, pagal Direktyvą 
67/548/EEB priskirtas 1 ir 2 kategorijos 
kancerogeninėms, mutageninėms arba 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, 
galima naudoti kosmetikos gaminiuose, jei 
laikomasi visų šių reikalavimų:

Vis dėlto šias medžiagas pagal Direktyvą 
67/548/EEB priskirtas 1 ir 2 kategorijos 
kancerogeninėms, mutageninėms arba 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms,                                                                                               
įsigaliojus šiam  reglamentui išimties 
tvarka galima naudoti specifiniuose 
kosmetikos gaminiuose, jei laikomasi visų 
šių reikalavimų:

z- VPMK jas įvertino ir nustatė, kad jas 
saugu naudoti, ypač atsižvelgiant į jų 
poveikį;

– VPMK jas įvertino ir nustatė, kad jas 
saugu naudoti specifiniuose kosmetikos 
gaminiuose, ypač atsižvelgiant į bendrą jų 
poveikį iš kitų svarbių šaltinių ir  ypač 
atsižvelgiant į pažeidžiamų gyventojų 
grupes;

Or. en

Pagrindimas

Iki šiol problemų dėl šiuo metu galiojančio draudimo naudoti CMR kategorijos medžiagas, 
kurios jau yra priskirtos šiai kategorijai, nekilo.  Komisija siūlė ateityje leidžiančias nukrypti 
nuostatas siekdama pagreitinti tam tikrų medžiagų klasifikavimą. Taigi leidžiančios nukrypti 
nuostatos turi būti taikomi tik toms medžiagoms, kurios ateityje bus priskiriamos CMR 
kategorijai. Leidžiančios nukrypti nuostatos taip pat turėtų būti taikomos tik tam tikram 
naudojimui, o ne kosmetikos gaminiams bendrai.

Pakeitimas 71
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 1-3 įtraukos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– VPMK jas įvertino ir nustatė, kad jas 
saugu naudoti kosmetikos gaminiuose, 
ypač atsižvelgiant į jų poveikį;

i) VPMK jas įvertino ir nustatė, kad jas 
saugu naudoti kosmetikos gaminiuose, 
ypač atsižvelgiant į bendrą jų poveikį iš 
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kitų svarbių šaltinių, ir ypač  atsižvelgiant 
į pažeidžiamų gyventojų grupes;

ii) jos buvo ilgai naudojamos kaip 
kosmetikos gaminių sudėtinės dalys ir 
nekėlė abejonių dėl savo kancerogeninių, 
mutageninių arba reprodukcijai toksiškų  
savybių saugai;
iii) pasiektas didžiausias poveikis, o šioms 
medžiagoms taikoma saugos riba yra 
mažiausiai 1000, kaip nustatyta 7 
straipsnyje nurodomame gaminio saugos 
įvertinime; 

- jos atitinka maisto saugos reikalavimus, 
nustatytus 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras;

iv) jos atitinka maisto saugos reikalavimus, 
nustatytus 2002 m. sausio 28 d. Europos 
Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) 
Nr. 178/2002, nustatančiu maistui skirtų 
teisės aktų bendruosius principus ir 
reikalavimus, įsteigiančiu Europos maisto 
saugos tarnybą ir nustatančiu su maisto 
saugos klausimais susijusias procedūras;

- išanalizavus visas alternatyvas, nerasta 
tinkamų alternatyvių medžiagų.

v) išanalizavus visas alternatyvas, nerasta 
tinkamų alternatyvių medžiagų.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant sumažinti cheminių medžiagų, kurioms netaikomas bendras draudimas, skaičių  ir 
norint užtikrinti, kad VPMK nebūtų pateiktas pernelyg didelis skaičius prašymų įvertinti 
medžiagų saugą, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad į kosmetikos gaminiuose neturėtų būti 
naudojamos „naujos“ CMR kategorijai priskiriamos medžiagos .
Be to, reikėtų pradėti taikyti saugos ribas (10 punktų– gyvūnams ir žmonėms, 10 punktų  –
įvairiems žmonėms ir 10 punktų dėl CMR medžiagų keliamo pavojaus bei bendro poveikio.  

Pakeitimas 72
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- išanalizavus visas alternatyvas, nerasta – išanalizavus visas alternatyvas, nerasta 
ekonominiu ir techniniu požiūriu 
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tinkamų alternatyvių medžiagų. naudingų  tinkamų alternatyvių medžiagų.

Or. fr

Pagrindimas

Terminas „tinkamos alternatyvios medžiagos“ turi būti papildomas teiginiu, kad šios 
medžiagos turi būti ekonominiu ir techniniu požiūriu naudingos, kaip numatyta REACH teisės 
aktuose.

Pakeitimas 73
Dorette Corbey

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies 2 pastraipos 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

– išimties taikymo terminas turėtų būti 
ribotas ir ją taikant  turėtų būti numatytas 
reikalavimas įmonei pateikti medžiagos 
pakeitimo planą.

Or. en

Pakeitimas 74
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 dalies 6 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija įpareigoja VPMK šias medžiagas 
įvertinti iš naujo, kai tik kyla saugos 
problemų, ir ne rečiau nei kas penkerius 
metus, jas įtraukus į III – VI priedus.

Komisija įpareigoja VPMK šias medžiagas 
iš naujo įvertinti vieną ar daugiau kartų:

– jei, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 
1907/2006 60 ir 61 straipsnių 
nuostatomis, jis taiko sąlygas, atsisako 
suteikti arba panaikina leidimą naudoti 
medžiagą ar medžiagas atsižvelgęs į jų 
visą poveikį iš kitų šaltinių;
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– kai tik kyla saugos problemų, ir ne rečiau 
nei kas penkerius metus, jas įtraukus į III –
VI priedus.

Or. fr

Pagrindimas

Terminas „tinkamos alternatyvios medžiagos“ turi būti papildomas teiginiu, kad šios 
medžiagos turi būti ekonominiu ir techniniu požiūriu naudingos, kaip numatyta REACH teisės 
aktuose.

Pakeitimas 75
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Bendrijai arba tarptautiniu mastu 
priėmus kriterijus, pagal kuriuos 
nustatomos medžiagos, turinčios 
endokrininę sistemą trikdančių savybių, 
arba praėjus ne daugiau kaip 5 metams 
po šio reglamento įsigaliojimo, Komisija 
iš naujo svarsto šį reglamentą 
atsižvelgdama į endokrininę sistemą 
trikdančių savybių turinčias medžiagas.

Or. en

Pakeitimas 76
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Nanomedžiagos
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1. Nanomedžiagą galima naudoti 
ypatinguose kosmetikos gaminiuose tik 
VPMK ją įvertinus ir nusprendus, kad šią 
medžiagą saugu naudoti šiame 
kosmetikos gaminyje. Šiam tikslui pasiekti 
Komisija priima visas būtinas priemones 
pagal 27 straipsnio 3 dalyje nustatytą 
reguliavimo procedūra su tikrinimu.
2. Jei iki 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
dienos gamintojas į ES rinka pateikė 
nanomedžiagų turintį kosmetikos gaminį, 
jis turėtų tuoj pat pranešti Komisijai apie 
šiame gaminyje naudotas nanomedžiagas.  
Gamintojas pateikia saugos duomenis 
apie šias medžiagas VPMK , kad šis jas 
įvertintų per šešis mėnesius po reglamento 
įsigaliojimo. Jei per šį laikotarpį 
gamintojas nepateikia jokių saugos 
duomenų, gaminiai pašalinami iš rinkos. 
Įsigaliojus šiam reglamentui VPMK per 
dvejus metus turėtų įvertinti šiuos 
nanomedžiagas turinčius kosmetikos 
gaminius, kurie jau yra pateikti į ES 
rinką, ir sudaryti leidžiamų naudoti 
medžiagų sąrašą VIa priede.
Jei VPMK per dvejus metus neatlieka 
nanomedžiagų turinčių kosmetikos 
gaminių, kurie jau pateikti į ES rinką, 
saugos įvertinimo, šie gaminiai 
pašalinami iš rinkos.
3. Ypatingos skubos atvejais arba jei 
VPMK kyla klausimų dėl tam tikros 
nanomedžiagos saugos Komisija gali 
taikyti 27 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.

Komisija įgalioja VPMK iš naujo įvertinti 
į šį priedą įtrauktų leidžiamų naudoti 
medžiagų saugą kai tik iškyla klausimas 
dėl jų saugos ir ne rečiau nei kas 
penkerius metus po to, kai jos buvo 
įtrauktos į VIa priedą .

Or. en
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Pagrindimas

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

Pakeitimas 77
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Nanomedžiagos

1. Nanomedžiagą galima naudoti 
ypatingose kosmetikos priemonėse tik 
VPMK ją įvertinus ir nusprendus, kad šią 
medžiagą saugu naudoti šiame 
kosmetikos gaminyje. Šiam tikslui pasiekti 
Komisija priima visas būtinas priemones 
27 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka .
2. Jei iki 34 straipsnio 1 dalyje nurodytos 
įsigaliojimo dienos gamintojas pateikė į 
rinką vieną ar kelias nanomedžiagas 
turintį kosmetikos gaminį, jis turi pranešti 
apie tai per du mėnesius nuo 
nanomedžiagų panaudojimo šiame 
gaminyje. 
Ne vėliau kaip ...* gamintojas pateikia su 
nanomedžiagomis susijusius saugumo 
duomenis VPMK, kad šį įvertintų 
medžiagas.
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Jei saugos duomenys nepateikiami per 
ankstesnėje pastraipoje nustatytą terminą, 
nanomedžiagą (-ų) turintys kosmetikos 
gaminiai nedelsiant pašalinami iš rinkos. 
Ne vėliau kaip ...* VPMK įvertina 
nanomedžiagas, apie kurias pranešė 
gamintojai, ir, atsižvelgdamas į vertinimo 
rezultatus, įtraukia juos į atitinkamus 
priedus.
3. Ypatingos skubos atvejais arba jei 
VPMK toliau kyla klausimų dėl tam tikros 
nanomedžiagos saugos Komisija gali 
taikyti 27 straipsnio 4 dalyje nurodytą 
skubos procedūrą.
4. Komisija įpareigoja VPMK šias 
medžiagas įvertinti iš naujo, kai tik kyla 
saugos problemų, ir ne rečiau nei kas 
penkerius metus po to, kai jos buvo 
įtrauktos į priedus.
*Šeši mėnesiai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.
**Dveji metai nuo šio reglamento 
įsigaliojimo dienos.

Or. fr

Pagrindimas

Given that nanotechnologies are covered by specific provisions in the revised legislation on 
cosmetic products, it makes sense for the nanotechnologies that are used to be assessed by the 
SCCP. The same applies to nanotechnologies used in cosmetic products placed on the market 
before the date of entry into force of this regulation. As these products can remain on the 
market for a transitional period of two years, manufacturers must provide notification within 
a specific deadline of the nanotechnologies used in the cosmetic products placed on the 
market so that the SCCP can, on the basis of details supplied by the manufacturers, assess 
them to determine their safety.
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Pakeitimas 78
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Nanomedžiagos

Ne rečiau nei kas penkerius metus 
Komisija iš naujo svarsto šio reglamento 
nuostatas dėl nanomedžiagų 
atsižvelgdama į mokslo pažangą, o 
prireikus, siūlo atitinkamus šių nuostatų 
pakeitimus.
Komisija teikia Tarybai ir Parlamentui 
metinę atskaitą apie nanomedžiagų 
naudojimo kosmetikos produktuose 
pokyčius bendrijoje.  Ataskaitoje glaustai 
pateikiamos naudojimo rūšys, apie kurias 
pranešė gamintojai, pranešimų skaičius, 
kokios pažangos pasiekta rengiant 
savybių nustatymo metodus, saugos 
vertinimo gairės, visuomenės 
informavimo priemonės bei tarptautinio 
bendradarbiavimo programos.

Or. fr

Pagrindimas

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

(**)Il est important également de pouvoir assurer une bonne transparence des progrès 
réalisés dans le domaine de l’utilisation des nanomatériaux.
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Pakeitimas 79
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Pasiūlymas dėl reglamento
12 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12b straipsnis
Nanomedžiagos

Po ...*šiuo metu rinkoje esantys 
kosmetikos gaminiai, turintys 
nanomedžiagų, gali būti toliau tiekiami į 
rinką, jei:
a) 
– atsakingas asmuo per tris mėnesius 

praneša Komisijai apie atitinkamo 
produkto kategoriją ir apie tam tikros 
rūšies nanomedžiagas, naudotas 
gaminyje; 
– VPMK vertinime nėra išvados, jog 

nanomedžiagų naudojimas atitinkamoje 
gaminių kategorijoje yra nesaugus.
Mažiausiai šešis mėnesius prieš pateikiant 
į rinką:
– bet kokios kategorijos kosmetikos 

gaminius, kuriuose yra naujų 
nanomedžiagų,
– kosmetikos gaminių, kuriuose yra 

nanomedžiagų, anksčiau nenaudotų šios 
kategorijos kosmetikos gaminiuose,
atsakingas asmuo teikia 10 straipsnyje 
nurodytą informaciją Komisijai ir kartu 
pateikia keliamo pavojaus įvertinimą, 
kuriame  atsižvelgiama į ypatingą 
nanomedžiagų pobūdį ir į tai, kokiu tikslu 
bus naudojamas kosmetikos gaminys. 
Gaminį galiam teikti į rinką, jei VPMK 
vertinime nėra išvados, jog nanomedžiagų 
naudojimas atitinkamoje gaminių 
kategorijoje yra nesaugus.
* OL: šio reglamento įsigaliojimo data.
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Or. fr

Pagrindimas

Nanomedžiagų technologija labai sparčiai vystosi, todėl svarbu užtikrinti, kad jų naudojimas 
yra naudingas ir nedaro žalos vartotojams.

Pakeitimas 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Nanomedžiagos

Kiekvienais metais Komisija įgalioja 
VPMK paskelbti ataskaitą apie 
kosmetikos gaminiuose naudotas 
nanomedžiagas.
Ataskaitoje atsižvelgiama į:
– per metus pagal šio reglamento 10 
straipsnio nuostatas gautus pranešimus;
– naujų arba paskelbtų mokslinių saugos 
duomenų ataskaitą;
– mokslinių komitetų nuomonės, 
susijusias su nanomedžiagomis.
Įvertinusi VPMK pateiktus elementus, 
prireikus, Komisija gali siūlyti priemones 
siekdama užtikrinti didesnę vartotojų 
apsaugą

Or. en

Pagrindimas

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 
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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.

Pakeitimas 81
Dan Jørgensen

Pasiūlymas dėl reglamento
12 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

12a straipsnis
Medžiagos, pasižyminčios aiškiai 

išreikštomis odos jautrumą didinančiomis 
savybėmis

1. Ne vėliau kaip po dvejų metų po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia 
pasiūlymą, pagal kurį būtų draudžiama 
kosmetikos gaminiuose naudoti 
medžiagas, kurias VPMK priskiria prie 
ypatingai jautrumą didinančių medžiagų.
Po to ne vėliau kaip po šešių mėnesių po 
nuomonės, kurioje VPMK medžiagas 
priskiria prie ypatingai jautrumą 
didinančių medžiagų, paskelbimo 
Komisija teikia pasiūlymą, pagal kurį 
būtų draudžiama  tas medžiagas naudoti 
kosmetikos gaminiuose.
2. Ne vėliau kaip po penkerių metų po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija pateikia 
pasiūlymą, pagal kurį būtų draudžiama 
kosmetikos gaminiuose naudoti 
medžiagas, kurias VPMK priskiria prie 
aiškiai jautrumą didinančių medžiagų.
Po to ne vėliau kaip po šešių mėnesių po 
nuomonės, kurioje VPMK medžiagas 
priskiria prie aiškiai jautrumą didinančių 
medžiagų, paskelbimo Komisija teikia 
pasiūlymą, pagal kurį būtų draudžiama  
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tas medžiagas naudoti kosmetikos 
gaminiuose.
3. Vietoj visiško 1 ir 2 dalyse nurodytų 
medžiagų draudimo Komisija gali siūlyti 
apribojimus,  jei tenkinamos šios dvi 
sąlygos:
i. VPMK įvertino medžiagas ir nustatė, 
kad jos yra saugios, ypač jų poveikio 
požiūriu; 
ii. išanalizavus visas alternatyvas, nerasta 
tinkamų alternatyvių medžiagų.
Komisija įpareigoja VPMK šias 
medžiagas įvertinti iš naujo, kai tik kyla 
saugos problemų, ir ne rečiau nei kas 
penkerius metus, jas įtraukus į III – VI 
priedus.
4. Siekdama įgyvendinti šios straipsnio 1, 
2, 3 dalių nuostatas Komisija taiko 26 
straipsnyje numatytą procedūrą.
5. Ne vėliau kaip po7 metų po šio 
reglamento įsigaliojimo Komisija įvertina 
šiame straipsnyje nustatytas priemones, ir, 
jei reikia, pateikia planą, skirtą užtikrinti, 
kad medžiagos, turinčios odą labai 
alergizuojančių savybių, yra tinkamai 
kontroliuojamos.

Or. en

Pagrindimas

Sąlyčio alergija ir alerginis kontaktinis dermatitas, kuriuos sukėlė plaukų dažai, kelia rimtas 
sveikatos problemas vartotojams ir visuomenei.  Plaukų dažai gali sukelti alergines reakcijas, 
kai kurios iš jų gali būti pavojingos.  Šios reakcijos gali būti atostogų dėl ligos, guldymo į 
ligoninę ir netgi mirties priežastimi. Be to, profesionalių kirpėjų darbo aplinką gali nuolatos 
veikti šios cheminės medžiagos, kurios vėliau gali būti negalios arba ankstyvo išėjimo į 
pensiją priežastimi. Alerginės reakcijos kyla gana dažnai.  Pranešama, kad 5.3 % vartotojų, 
kurie dažė plaukus, padidėjo odos jautrumas. 
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Pakeitimas 82
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

aa) kilmės šalis jei kosmetikos gaminys 
buvo pagamintas už bendrijos ribų;

Or. pt

Pakeitimas 83
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies c punkto 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmetikos gaminių, kurių minimalus 
tinkamumo terminas yra ilgesnis kaip 30 
mėnesių, minimalaus  tinkamumo 
termino datos nurodyti nebūtina. Tokiems 
gaminiams nurodomas laikas atidarius, 
per  kurį gaminį saugu naudoti  . Ši 
informacija pažymima šio reglamento VII 
priedo 2 punkte pateiktu  simboliu, 
nurodant trukmę (mėnesiais ir (arba)
metais);

Išbraukta.

Or. pt

Pakeitimas 84
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies g punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

g) ingredientų sąrašas . Ši informacija gali 
būti pateikiama tik ant antrinės pakuotės. 
Sąrašas turi prasidėti terminu

g) ingredientų sąrašas pagal INCI 
(Tarptautinę kosmetikos ingredientų 
nomenklatūrą). Ši informacija gali būti 
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„ingredientai“. pateikiama tik ant antrinės pakuotės. 
Sąrašas turi prasidėti terminu
„ingredientai“.

Or. pt

Pakeitimas 85
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies g punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos gaminiuose esančios 
nanomedžiagos aiškiai nurodomos 
ingredientų sąraše. Tokių medžiagų 
pavadinimai prasideda žodeliu „nano“.

Or. fr

Pagrindimas

Turint mintyje, kad persvarstytuose teisės aktuose dėl kosmetikos gaminių 
nanotechnologijoms taikomos tam tikros nuostatos, jei kosmetikos gaminyje yra 
nanomedžiagų, o tai turi būti nurodyta šio gaminio ingredientų sąraše. Tai visoms 
susijusioms šalims (vartotojams, priežiūros įstaigoms ir kt.) suteiks svarbiausios informacijos 
ir skaidrumo.

Pakeitimas 86
Åsa Westlund

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies g punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Visos gaminiuose esančios 
nanomedžiagos aiškiai nurodomos 
ingredientų sąraše. Prie ingrediento 
pabadinimo pridedamas žodelis „nano“.

Or. en
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Pagrindimas

Norint nustatyti kosmetikos gaminius, kuriuose panaudotos nanaomedžiagos, visos 
kosmetikos gaminiuose naudotos nanomedžiagos turi būti nurodytos gaminio ingredientų 
sąraše.

Pakeitimas 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies g punkto 3 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nanomedžiagos nurodomos su priešdėliu 
„nano“.

Or. en

Pagrindimas

Naudotos nanomedžiagos turi būti aiškiai nurodytos kaip ingredientų sąrašo dalis. Tai 
atitinka 2006 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento rezoliucijos 28 dalies nuostatas dėl nano 
mokslo ir nanotechnologijų, kurioje buvo rekomenduojama, kad gaminių ingredientų sąraše 
būtų nurodytos naudotos sveikatai žalingų nanodalelių turinčios medžiagos.  Tai labai 
aktualu, kadangi kosmetikos gaminiuose esantys bet neištirtos nanomedžiagos gali likti 
gaminiuose kelerius metus.

Pakeitimas 88
Duarte Freitas

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 1 dalies g punkto 5 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Dažikliai, išskyrus plaukų dažiklius,  gali 
būti išvardyti bet kokia tvarka po kitų 
kosmetikos  ingredientų. Jei į rinką 
pateikiami dekoratyviniai kelių atspalvių 
kosmetikos gaminiai, sąraše galima 
išvardyti visus spalvų gamai gauti naudotus 
dažiklius, išskyrus plaukų dažymo 
dažiklius,  po žodžių „sudėtyje gali būti“ 

Dažikliai, išskyrus plaukų dažiklius,  gali 
būti išvardyti bet kokia tvarka po kitų 
kosmetikos  ingredientų. Jei į rinką 
pateikiami dekoratyviniai kelių atspalvių 
kosmetikos gaminiai, sąraše galima 
išvardyti visus spalvų gamai gauti naudotus 
dažiklius, išskyrus plaukų dažymo 
dažiklius,  po žodžių „sudėtyje gali būti“ 
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arba simbolio „+/-“. arba simbolio „+/-“. Taikoma CI (Spalvos 
indekso) nomenklatūra.

Or. pt

Pakeitimas 89
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
15 straipsnio 7 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

7. Pateikiant 1 dalies g punkte minėtą 
informaciją, naudojamas 28 straipsnio 
glosarijuje nurodytas bendrasis ingrediento 
pavadinimas. Jei bendrojo ingrediento 
pavadinimo nėra, naudojamas bendrai 
priimtos ingredientų nomenklatūros 
terminas.

7. Pateikiant 1 dalies g punkte minėtą 
informaciją, naudojamas 28 straipsnio 
glosarijuje nurodytas bendrasis ingrediento 
pavadinimas vadovaujantis Tarptautine 
kosmetikos ingredientų nomenklatūra 
(INCI). Jei bendrojo ingrediento 
pavadinimo nėra, naudojamas bendrai 
priimtos ingredientų nomenklatūros 
terminas.

Or. fr

Pagrindimas

28 straipsnyje numatoma, kad Komisija sudaro ir atnaujina bendrųjų ingredientų pavadinimų 
glosarijų. Šis glosarijus turi būti grindžiamas Tarptautine kosmetikos ingredientų 
nomenklatūra.

Pakeitimas 90
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šiuose ženkluose negalima pateikti 
neteisingos informacijos ir (arba) kitokiu 
būdu, taip pat bendrai pateikiant 
produktą, klaidinti ar siekti suklaidinti 
vidutinį vartotoją, net jei informacija, 
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susijusi su vienu ar daugiau iš šių 
veiksnių  yra teisinga, arba šiais atvejais 
sudaro sąlygas ar siekia sudaryti sąlygas 
priimti tokį sprendimą, kokio jis nepriimtų 
kitu atveju:
a)  kosmetikos gaminio buvimas arba jo 
pobūdis;
b) pagrindinės kosmetikos gaminio 
savybės, pavyzdžiui, galimybė jį įsigyti, jo 
teikiama nauda, keliamas pavojus, 
gamyba, sudėtis, priedai, klientų 
aptarnavimas po gaminio įsigijimo, 
skundų nagrinėjimas, gamybos arba 
tiekimo būdas ir data, pristatymas, tikslo 
atitiktis, naudojimas, kiekis, specifikacija, 
geografinė ar komercinė kilmė,  
rezultatai, kurių tikimasi po gaminio 
naudojimo, su gaminiu atliktų  tyrimų ar 
bandymų rezultatai ir medžiagų savybės.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas visiškai atitinka Direktyvos 2005/29/EB nuostatas dėl nesąžiningos prekybos 
tarptautinėje rinkoje.  Konkrečiai apie tai kalbama 6 straipsnyje ir 14 konstatuojamojoje 
dalyje, kuriose teigiama, kad Klaidinanti komercinė praktika apima nesąžiningą veiklą, taip 
pat klaidinančią reklamą, dėl kurios teikiamos klaidinančios informacijos vartotojas negali 
teisingai pasirinkti. 

Pakeitimas 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Po dvejų metų...* Komisija pateikia 
Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą 
apie teiginius, naudotus ant kosmetikos 
gaminių, ir apie įrodymus vadovaujantis 8 
straipsnio 2 dalies d punktu.  Pirmiausia 
ir daugiausiai dėmesio Komisija skiria 
teiginiams apie kosmetikos gaminių 
natūralią ir organinę kilmę, kokybės 
ženklams ir atitinkamam pagrindimui.
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* Šio reglamento įsigaliojimo diena.

Or. fr

Pagrindimas

Neseniai plačiai pasirodę užrašai „organinis“ arba „natūralus“ kartu su kokybės ženklais, 
kurie skiriasi nuo kitų valstybių narių kokybės ženklų, o kartais jie skiriasi ir pačioje 
valstybėje narėje, gali klaidinti vartotojus ir trukdyti laisvam kosmetikos gaminių judėjimui.  
taigi būtina, kad Komisija visų pirma ir daugiausiai dėmesio skirtų tokio pobūdžio teiginiams.

Pakeitimas 92
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
18 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės taip pat taiko rinkos 
vidaus kontrolę kaip priemonę, 
padedančią nustatyti padirbtus produktus 
ir kurie neatitinka 21 straipsnyje 
nustatytus reikalavimus.

Or. fr

Pakeitimas 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
22 straipsnio 1 ir 2 dalys

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei netaikomas 21 straipsnis, o 
kompetentinga institucija nustato, kad į 
rinką pateiktas kosmetikos gaminys gali 
kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai, ji 
imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, 
siekdama užtikrinti, kad kosmetikos 
gaminys būtų pašalintas arba išimtas iš 
rinkos arba kitais būdais ribojamos 

1. Jei netaikomas 21 straipsnis, o 
kompetentinga institucija nustato, kad į 
rinką pateiktas kosmetikos gaminys gali 
kelti rimtą pavojų žmonių sveikatai, ji 
imasi visų tinkamų laikinųjų priemonių, 
siekdama užtikrinti, kad kosmetikos 
gaminys būtų pašalintas arba išimtas iš 
rinkos arba kitais būdais ribojamos 
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galimybės jį įsigyti. galimybės jį įsigyti.

Tuo atveju, kai taikomas 21 straipsnis, o 
atsakingas asmuo nesutinka su 
kompetentingos  institucijos interpretacija 
dėl atitikties arba su siūlomomis 
korekcinėmis priemonėmis, 
kompetentinga institucija ir atsakingas 
asmuo, nepažeisdami 21 straipsnio 
nuostatų, sutaria, kad kilo ginčas.

2. Kompetentinga institucija iš karto 
praneša Komisijai ir kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms apie 
priemones, kurių buvo imtasi, ir pateikia 
patvirtinamuosius duomenis.

2. Kompetentinga institucija iš karto 
praneša Komisijai ir kitų valstybių narių 
kompetentingoms institucijoms apie 
priemones, kurių buvo imtasi, ir pateikia 
patvirtinamuosius duomenis tais atvejais, 
kai taikomos 1 dalies pirmos pastraipos 
nuostatos arba, kai taikomos 1 dalies 
antros pastraipos nuostatos, pateikia 
ginčo detales.

Pirmosios pastraipos tikslais naudojamasi 
Direktyvos 2001/95/EB 12 straipsnio 1 
dalyje numatyta informacijos mainų 
sistema.

Šios dalies pirmosios pastraipos tikslais 
naudojamasi Direktyvos 2001/95/EB 12 
straipsnio 1 dalyje numatyta informacijos 
mainų sistema.

Taikomos Direktyvos 2001/95/EB 12 
straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.

Taikomos Direktyvos 2001/95/EB 12 
straipsnio 2, 3 ir 4 dalys.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į ginčus, kurie kyla tarp atsakingo asmens ir atsakingos įstaigos dėl to, kaip 
turi būti interpretuojamas reglamentas. Siekiant užtikrinti, kad kilus ginčui vienodai taikomos 
reglamento nuostatos, reikia parengti procedūrą. 

Pakeitimas 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
22 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

22a straipsnis
Apeliacijos
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1. Asmuo, atsakingas už gaminio tiekimą į 
rinką gali apskųsti kompetentingos 
institucijos siūlomas arba taikomas 
priemones, kurios taikomos vadovaujantis 
21 ir 22 straipsnių nuostatomis.
2. Pagal 1 dalies nuostatas apskųstas 
sprendimo taikinas gali būti laikinai 
sustabdytas.
3. Per dvi savaites po to, kai 
kompetentinga institucija susijusiam 
atsakingam asmeniui praneša apie 
siūlomas ar taikomas priemones, 
Komisijai pateikiamas raštiškas 
sprendimo apskundimas ir išvardijamos 
priežastys. 
4. Komisija per tris mėnesius nusprendžia, 
ar 1 dalyje nustatytos priemonės yra 
pagrįstos. Šiuo tikslu, jei įmanoma, ji 
konsultuojasi su suinteresuotosiomis 
šalimis, valstybėmis narėmis ir VPMK. 
Komisija pateikia savo išvadas 
kompetentingai institucijai ir atsakingam 
asmeniui.
5. Jei Komisija nusprendžia, kad siūlomos 
ar taikomos priemonės yra nepagrįstos, 
kompetentinga institucija panaikina šias 
priemones.

Or. fr

Pagrindimas

Būtina atsižvelgti į ginčus, kurie kyla tarp atsakingo asmens ir atsakingos įstaigos dėl to, kaip 
turi būti interpretuojamas reglamentas. Siekiant užtikrinti, kad kilus ginčui vienodai yra 
taikomos reglamento nuostatos, reikia parengti procedūrą (taip, kaip REACH teisės aktai).
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Pakeitimas 95
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei kosmetikos gaminių sudėtyje esančių 
medžiagų naudojimas gali kelti pavojų 
žmonių sveikatai, kurį būtina sumažinti 
Bendrijos mastu, Komisija, 
pasikonsultavusi su VPMK, gali iš dalies 
atitinkamai keisti II–VI priedus.

1. Jei kosmetikos gaminių sudėtyje esančių 
medžiagų naudojimas gali kelti pavojų 
aplinkai, kaip nustatyta REACH 
reglamente, kurį būtina sumažinti 
Bendrijos mastu, Komisija, 
pasikonsultavusi su Pavojų sveikatai ir 
aplinkai moksliniu komitetu (SCHER), 
gali iš dalies atitinkamai keisti II–
VIa priedus.

Or. pl

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 dalies 2 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Jei pagal REACH nustatoma, kad 
kosmetikos gaminių sudėtyje esančių 
medžiagų naudojimas kelią nepriimtiną  
pavojų aplinkai, kurį būtina sumažinti 
Bendrijos mastu, Komisija, 
pasikonsultavusi su VPMK ir, jei būtina, 
su Pavojų sveikatai ir aplinkai moksliniu 
komitetu (SCHER), gali iš dalies 
atitinkamai keisti II–VI priedus.

Or. en

Pagrindimas

Kosmetikos ir higienos gaminiuose naudotos medžiagos gali kelti pavojų aplinkai. 
Kosmetikos gaminių ir juose naudotų ingredientų poveikį aplinkai vertina ECMA, o 
reglamentuoja REACH teisės aktai. Išskirtiniais atvejais, kai aplinkai keliamas pavojus dar 
nebuvo tinkamai įvertintas pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus, Kosmetikos gaminių 
reglamento II–VI prieduose  reikėtų numatyti priemonę, pagal kurią SCHER įvertintų pavojų, 
o Europos Komisija atitinkamai jį valdytų. 

Pakeitimas 97
Anne Ferreira

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Komisija, atsižvelgdama į VPMK 
atliktą rizikos vertinimą, per 24 mėnesius 
nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos 
parengia VIa priedą.

Or. fr
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Pagrindimas

Reikia nustatyti naujo VIa priedo dėl leidžiamų naudoti nanotechnologijų parengimo  
pagrindą, procedūrą ir terminą.  Naujas priedas svarstomas tomis pačiomis sąlygomis, kurios 
nurodytos atitinkamose 26 straipsnio dalyse.

Pakeitimas 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
26 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1a. Jei pagal REACH reglamentą , 
nustatoma, kad kosmetikos gaminių 
sudėtyje esančių medžiagų naudojimas 
gali kelti aplinkai, kurį būtina reguliuoti  
Bendrijos mastu, Komisija, 
pasikonsultavusi su VPMK ir, jei būtina, 
su Pavojų sveikatai ir aplinkai moksliniu 
komitetu (SCHER), gali iš dalies 
atitinkamai keisti II–VI priedus.

Or. pl

Pagrindimas

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.
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Pakeitimas 99
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
26 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

26a straipsnis
Gatavų kosmetikos gaminių saugos 

įvertinimas
Siekdama  užtikrinti, kad į rinką 
pateiktuose kosmetikos gaminiuose 
naudojamos saugios medžiagos, Komisija, 
jei reikia, pasikonsultavusi su  Europos 
cheminių medžiagų agentūra (ECHA), 
svarsto, ar reikia patikslinti ir, jei tinka, 
siūlyti iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) 
Nr. 1907/2006.

Or. fr

Pagrindimas

Vertinant baigtus gaminti kosmetikos gaminius reikia atsižvelgti į visą turimą informaciją.  
Čia gali prisidėti ataskaitos dėl cheminių medžiagų saugos, parengtos pagal Reglamentą 
1907/2006. 

Pakeitimas 100
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
28 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Komisija sudaro ir atnaujina bendrųjų 
ingredientų pavadinimų glosarijų. 
Glosarijus nėra medžiagų, kurias leidžiama 
naudoti kosmetikos gaminiuose, sąrašas.

Komisija sudaro ir atnaujina bendrųjų 
ingredientų pavadinimų glosarijų 
vadovaudamasi Tarptautinės kosmetikos 
ingredientų nomenklatūros (INCI) ir 
Cheminių medžiagų santrumpų tarnybos 
(CAS) duomenimis. Glosarijus nėra 
medžiagų, kurias leidžiama naudoti 
kosmetikos gaminiuose, sąrašas.
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Bendrasis ingrediento pavadinimas 
naudojamas ženklinant kosmetikos 
gaminius, teikiamus į rinką praėjus 
dvylikai mėnesių nuo glosarijaus 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Bendrasis ingrediento pavadinimas 
naudojamas ženklinant kosmetikos 
gaminius, teikiamus į rinką praėjus 
dvejiems metams nuo glosarijaus 
paskelbimo Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Or. fr

Pagrindimas

Pagal Komisijos direktyvą 96/335/EB sudarant bendrųjų ingredientų pavadinimų glosarijų 
naudojami INCI pavadinimai.

Dėl pakeistų ingredientų pavadinimų užtruks ilgiau nei 12 mėnesių patenkinti naujus 
ženklinimo ir pakavimo reikalavimus. Dveji metai – tai daug tikroviškesnis terminas.

Pakeitimas 101
Dominique Vlasto

Pasiūlymas dėl reglamento
31 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Jei valstybė narė arba Komisija mano, 
kad darnusis standartas nevisiškai atitinka 
šio reglamento reikalavimus, Komisija arba 
susijusi valstybė narė paprašo Direktyvos 
98/34/EB 5 straipsniu įsteigto komiteto 
išnagrinėti šį klausimą ir pateikia savo 
argumentus. Komitetas nedelsdamas 
pareiškia savo nuomonę.

1. Jei valstybė narė arba Komisija mano, 
kad darnusis standartas nevisiškai atitinka 
šio reglamento reikalavimus arba, kad 
naujovė geriau tenkina atitinkamose šio 
reglamento nuostatose nustatytus 
reikalavimus ir, kad jas naudojant, bus 
galima daug geriau apsaugoti žmonių 
sveikatą, Komisija arba susijusi valstybė 
narė paprašo Direktyvos 98/34/EB 5 
straipsniu įsteigto komiteto išnagrinėti šį 
klausimą ir pateikia savo argumentus. 
Komitetas nedelsdamas pareiškia savo 
nuomonę.

Or. fr

Pagrindimas

Objective 3, as set out in the Explanatory Memorandum, is to ensure that cosmetic products 
placed on the EU market are safe in the light of innovation in this sector. A Member State or 
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the Commission should be entitled to approach the committee set up by Article 5 of Directive 
98/34/EC, with a view to the revision of a harmonised standard where it considers that an 
innovation would ensure more effective compliance with the relevant provisions of the 
regulation, in particular those on human health protection.

Pakeitimas 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. 26 straipsnio 2 dalis netaikoma 
kosmetikos gaminiams, kuriuose yra į 
VI priedą dar neįtrauktų medžiagų, jei 
kosmetikos gaminiai pateikti į rinką prieš 
šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą. Šie 
gaminiai gali likti rinkoje dvejus metus 
nuo 2 dalyje nurodytos datos. Po šios 
datos taikomas 11 straipsnio h punktas ir 
26 straipsnio 2 dalis.

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pateiktas 28 pakeitimo pakeitimas siekiant užpildyti svarbią spragą. 

Pagrindinių šiuo metu naudojamų nanomedžiagų pavyzdžiai yra tokie UV filtrai kaip titano 
dioksidas. Titano dioksidas yra įtrauktas į VI priedą, nors jo nanoforma niekada nebuvo 
įvertinta, remiantis nanotechnologijoms tinkamu vertinimu. Taigi tai, jog nanoforma 
naudojami ingredientai yra įtraukti į III–VI priedus, dar nereiškia, kad jie saugūs, todėl jų 
naudojimas neturėtų būti leistinas.  Nepaisant jų paskirties, visos nanomedžiagos, kurias 
saugu naudoti, turėtų būti išvardytos VIa priede.
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Pakeitimas 103
Urszula Krupa

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atsižvelgiant į produktų, kurie pateikti 
į rinką nuo [data (praėjus dvidešimčiai 
dienų nuo šio reglamento paskelbimo 
Europos Sąjungos Oficialiajame 
leidinyje)] iki  [data (praėjus 
šešiasdešimčiai dienų nuo šio reglamento 
paskelbimo Europos Sąjungos 
Oficialiajame leidinyje)], saugos 
įvertinimą (7 straipsnis) ir į gaminių 
informacijos bylas (8 straipsnis) gali būti 
taikomos šiuo metu galiojančios 
nuostatos. 

Or. pl

Pagrindimas

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.

Pakeitimas 104
Małgorzata Handzlik

Pasiūlymas dėl reglamento
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Atsižvelgiant į produktų, kurie pateikti 
į rinką nuo [data (praėjus dvidešimčiai 
dienų nuo šio reglamento paskelbimo 
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Europos Sąjungos Oficialiajame 
leidinyje)] iki  [data (praėjus 
šešiasdešimčiai dienų nuo šio reglamento 
paskelbimo Europos Sąjungos 
Oficialiajame leidinyje)], saugos 
įvertinimą (7 straipsnis) ir į gaminių 
informacijos bylas (8 straipsnis)  gali būti 
taikomos šiuo metu galiojančios 
nuostatos. 

Or. pl

Pagrindimas

Pasiūlyme dėl reglamento įtraukiami nauji ir išsamūs reikalavimai dėl gaminio saugos 
vertinimo ir dokumentų, taip pat gerosios gamybos praktikos principų.  Jais siekiama 
padidinti vartotojų apsaugą ir jie yra visiškai teigiami. Tačiau norint patenkinti šiuos 
reikalavimus reikės dėti daugiau pastangų, o daugelis gamintojų patirs didelių išlaidų. 
Didžiausių nuostolių dėl šių išlaidų patirs mažos ir vidutinės įmonės. Todėl į pasiūlymą dėl 
reglamento reikėtų įtraukti nuostatas, kurios sudarytų sąlygas MVĮ prisitaikyti prie naujų 
reikalavimų.

Pakeitimas 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kokybinės ir kiekybinės gaminio sudėties, 
įskaitant cheminių medžiagų tapatybę 
(cheminis pavadinimas, INCI, CAS, 
EINECS/ELINCS), aprašymas ir jų 
paskirtis. Eterinių aliejų, kvepalų 
kompozicijų ir kvepalų pavadinimas bei 
kompozicijų kodas, tiekėjo duomenys.

Kokybinė ir kiekybinė gaminio sudėtis, 
įskaitant cheminių medžiagų tapatybę 
(cheminis pavadinimas, INCI, CAS, 
EINECS/ELINCS), ir jų paskirtis. Eterinių 
aliejų, kvepalų kompozicijų ir kvepalų
pavadinimas bei kompozicijų kodas, 
tiekėjo duomenys.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalinga esminė informacija, o ne jos „aprašymas“. 
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Pakeitimas 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 2 punkto 1 ir 2 pastraipos

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Fizinių ir cheminių medžiagų savybių, 
žaliavų ir kosmetikos gaminio aprašymas.

Fizinės ir cheminių medžiagų savybės, 
žaliavos ir kosmetikos gaminys.

Kosmetikos gaminio stabilumo pagrįstai 
numatomomis laikymo sąlygomis 
aprašymas.

Kosmetikos gaminio stabilumas pagrįstai 
numatomomis laikymo sąlygomis.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalinga esminė informacija, o ne jos „aprašymas“. 

Pakeitimas 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 3 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Žaliavų ir kosmetikos gaminio 
mikrobiologinių savybių aprašymas. 
Ypatingas dėmesys skiriamas aplink akis, 
ant gleivinės, pažeistos odos naudojamiems 
kosmetikos gaminiams taip pat kosmetikos 
gaminiams, skirtiems vaikams iki trejų 
metų, pagyvenusiems žmonėms ir 
nusilpusios imuninės sistemos žmonėms.

Žaliavų ir kosmetikos gaminio 
mikrobiologinės savybės. Ypatingas 
dėmesys skiriamas aplink akis, ant 
gleivinės, pažeistos odos naudojamiems 
kosmetikos gaminiams taip pat kosmetikos 
gaminiams, skirtiems vaikams iki trejų 
metų, pagyvenusiems žmonėms ir 
nusilpusios imuninės sistemos žmonėms.

Or. en
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Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalinga esminė informacija, o ne jos „aprašymas“.

Pakeitimas 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 4 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Medžiagų ir žaliavų grynumo aprašymas. Medžiagų ir žaliavų grynumas.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalinga esminė informacija, o ne jos „aprašymas“.

Pakeitimas 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 4 punkto 3 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Susijusių pakuotės medžiagų savybių, ypač 
grynumo ir stabilumo, aprašymas.

Susijusių pakuotės medžiagų savybės, ypač 
grynumas ir stabilumas.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalinga esminė informacija, o ne jos „aprašymas“.
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Pakeitimas 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įprasto arba pagrįstai numatomo gaminio 
naudojimo aprašymas. Aiškinimas turi būti 
grindžiamas įspėjimais ir kitais gaminio 
ženklinimo paaiškinimais.

Įprastas arba pagrįstai numatomas gaminio 
naudojimas. Aiškinimas turi būti 
grindžiamas įspėjimais ir kitais gaminio 
ženklinimo paaiškinimais.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalinga esminė informacija, o ne jos „aprašymas“. 

Pakeitimas 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 6 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmetikos gaminio poveikio aprašymas
atsižvelgiant į 5 skirsnio išvadas, susijęs 
su:

Kosmetikos gaminio poveikio duomenys ir 
įvertinimas atsižvelgiant į 5 skirsnio 
išvadas, susijęs su:

Or. en

Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalingi duomenys ir įvertinimo informacija, o ne jos 
„aprašymas“.
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Pakeitimas 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 7 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kosmetikos gaminio sudėtinių medžiagų 
poveikio, susijusio su atitinkamais 
toksikologinio poveikio rodikliais, 
aprašymas atsižvelgiant į 6 skirsnio 
informaciją.

Kosmetikos gaminio sudėtinių medžiagų 
poveikio, susijusio su atitinkamais 
toksikologinio poveikio rodikliais, 
duomenys ir įvertinimas atsižvelgiant į 6 
skirsnio informaciją.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalingi duomenys ir įvertinimo informacija, o ne jos 
„aprašymas“.

Pakeitimas 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 8 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 14 straipsnio, bet kokių 
susijusių toksikologinio poveikio rodiklių 
aprašymas. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas vietos toksiškumui (odos ir akių 
sudirginimui), odos sujautrinimui ir UV 
spinduliuotės sugerties fototoksiškumui.

Nepažeidžiant 14 straipsnio, bet kokių 
susijusių toksikologinio poveikio rodiklių 
įvertinimas. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas vietos toksiškumui (odos ir akių 
sudirginimui), odos sujautrinimui ir UV 
spinduliuotės sugerties fototoksiškumui.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalingas informacijos įvertinimas, o ne jos „aprašymas“.
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Pakeitimas 114
Frédérique Ries

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 8 punkto 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant 14 straipsnio, bet kokių 
susijusių toksikologinio poveikio rodiklių 
aprašymas. Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas vietos toksiškumui (odos ir akių 
sudirginimui), odos sujautrinimui ir UV 
spinduliuotės sugerties fototoksiškumui.

Nepažeidžiant 14 straipsnio, bet kokių 
susijusių toksikologinio poveikio rodiklių 
aprašymas Ypatingas dėmesys turėtų būti 
skiriamas vietos toksiškumui (odos ir akių 
sudirginimui), odos sujautrinimui ir UV 
spinduliuotės sugerties fototoksiškumui.

Or. en

Pagrindimas

Gamintojai, atliekantys medžiagų, kurias jei naudoja kosmetikos gaminiuose, saugos 
vertinimą, turėtų nuolat vadovautis VPMK kosmetikos ingredientų tyrimo ir jų privalomo 
saugumo vertinimo gairėmis. 

Pakeitimas 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 8 punkto 3 pastraipos 3 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

- medžiagų sąveika. – medžiagų sąveika (bendras ir 
sąveikaujantis poveikis)

Or. en

Pagrindimas

Kosmetikoje naudojama daug įvairių medžiagų, o žmonės naudoja daug įvairių kosmetikos 
gaminių. Dėl toksiškumo reikėtų ypač  atsižvelgti į galimą bendrą ir sąveikaujantį poveikį. 
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Pakeitimas 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 9 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepageidaujamo ir rimto nepageidaujamo 
kosmetikos gaminio (arba kitų kosmetikos 
gaminių) poveikio aprašymas. Pateikiami 
ir statistiniai duomenys.

Nepageidaujamo ir rimto nepageidaujamo 
kosmetikos gaminio (arba kitų kosmetikos 
gaminių) poveikio duomenys. Pateikiami ir 
statistiniai duomenys.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalingi duomenys, o ne „aprašymas“.

Pakeitimas 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kita susijusi informacija, pvz., atliekamų 
tyrimų su savanoriais aprašymas.

Kita susijusi informacija, pvz., atliekami 
tyrimai su savanoriais.

Or. en

Pagrindimas

Terminas „aprašymas“ yra naujas ir neaiškus. Jis nenaudojamas šiame kontekste  šiuo metu 
galiojančioje direktyvoje. Reikalinga pati informacija, o ne jos „aprašymas“. 
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Pakeitimas 118
Françoise Grossetête

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kita susijusi informacija, pvz., atliekamų 
tyrimų su savanoriais aprašymas.

Kita susijusi informacija, pvz., atliekamų 
tyrimų su savanoriais aprašymas arba 
kitose susijusiose srityse atlikto rizikos 
įvertinimo tinkamai patvirtintas arba 
pagrįstas įrodymas.

Or. fr

Pagrindimas

Turėtų būti sudarytos sąlygos pasinaudoti rizikos įvertinimo, atlikto kitose srityse, 
duomenimis, jei šie duomenys susiję su vertinamo kosmetikos gaminio saugumu.  

Pakeitimas 119
Lambert van Nistelrooij

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo A dalies 10 punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Kita susijusi informacija, pvz., atliekamų 
tyrimų su savanoriais aprašymas.

Kita susijusi informacija, pvz., atliekamų 
tyrimų su savanoriais aprašymas arba 
kitose susijusiose srityse atlikto rizikos 
įvertinimo tinkamai patvirtintas arba 
pagrįstas įrodymas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma naudoti esamus kitose srityse atlikto rizikos vertinimo duomenis, tačiau 
jei jie aktualūs vertinant susijusio gaminio saugą.
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Pakeitimas 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Pasiūlymas dėl reglamento
I priedo B dalies 3 punkto 3 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Įvertinama galima sudedamųjų kosmetikos 
gaminio medžiagų sąveika. Jei tokių 
sąveikų nenumatoma, pateikiamos 
objektyvios priežastys.

Įvertinama galima sudedamųjų kosmetikos 
gaminio medžiagų sąveika.

Or. en

Pagrindimas

It is impossible to verify and  duly justify a non-existent effect !

Pakeitimas 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
III priedo įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis medžiagų sąrašas netaikomas 
nanomedžiagoms.

Or. en

Pagrindimas

Tai įprastų medžiagų sąrašas. Į jį neįtraukiamos nanomedžiagos. Visos nanomedžiagos, kurių 
saugumas įrodytas, išvardijamos VIa priede. Todėl reikėtų aiškiai nurodytai, kad į šį sąrašą 
neįtraukiamos nanomedžiagos.
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Pakeitimas 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
IV priedo įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis medžiagų sąrašas netaikomas 
nanomedžiagoms.

Or. en

Pagrindimas

Tai įprastų medžiagų sąrašas. Į jį neįtraukiamos nanomedžiagos. Visos nanomedžiagos, kurių 
saugumas įrodytas, išvardijamos VIa priede. Todėl reikėtų aiškiai nurodytai, kad į šį sąrašą 
neįtraukiamos nanomedžiagos.

Pakeitimas 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
V priedo įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis medžiagų sąrašas netaikomas 
nanomedžiagoms.

Or. en

Pagrindimas

Tai įprastų medžiagų sąrašas. Į jį neįtraukiamos nanomedžiagos. Visos nanomedžiagos, kurių 
saugumas įrodytas, išvardijamos VIa priede. Todėl reikėtų aiškiai nurodytai, kad į šį sąrašą 
neįtraukiamos nanomedžiagos.
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Pakeitimas 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI priedo įžanginė dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Šis medžiagų sąrašas netaikomas 
nanomedžiagoms.

Or. en

Pagrindimas

Tai įprastų medžiagų sąrašas. Į jį neįtraukiamos nanomedžiagos. Visos nanomedžiagos, kurių 
saugumas įrodytas, išvardijamos VIa priede. Todėl reikėtų aiškiai nurodytai, kad į šį sąrašą 
neįtraukiamos nanomedžiagos.

Pakeitimas 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Pasiūlymas dėl reglamento
VI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIa priedas

Leidžiamų naudoti nanomedžiagų sąrašas

Or. en

Pagrindimas

Pranešėjo pateiktas 29 pakeitimo pakeitimas siekiant užpildyti svarbią spragą. Pagrindinių 
šiuo metu naudojamų nanomedžiagų pavyzdžiai yra tokie UV filtrai kaip titano dioksidas. 
Titano dioksidas yra įtrauktas į VI priedą, nors jo nanoforma niekada nebuvo įvertinta, 
remiantis nanotechnologijoms tinkamu vertinimu. Taigi tai, jog nanoforma naudojami 
ingredientai yra įtraukti į III–VI priedus, dar nereiškia, kad jie saugūs, todėl jų naudojimas 
neturėtų būti leistinas.  Nepaisant jų paskirties, visos nanomedžiagos, kurias saugu naudoti, 
turėtų būti išvardytos VIa priede.
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