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Grozījums Nr. 30
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
12. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(12) Parastos vai saprātīgi  paredzamos 
lietošanas apstākļos kosmētikas līdzekļiem 
jābūt drošiem. Jo īpaši ar riska/ieguvumu 
apsvērumiem nedrīkst pamatot draudus
cilvēka veselībai.

(12) Parastos vai saprātīgi paredzamos 
lietošanas apstākļos kosmētikas līdzekļiem 
jābūt drošiem. Jo īpaši ar riska/ieguvumu 
apsvērumiem nedrīkst pamatot 
nepieļaujamu apdraudējumu, kas var 
nelabvēlīgi ietekmēt cilvēka veselību.

Or. en

Pamatojums

Risks pastāv vienmēr, tāpēc tas ir jānovērtē. Vārdkopu „nepieļaujams risks” izmanto REACH 
regulā (skatīt, piemēram, 73. apsvērumu un 68. panta 1. punktu). Šis pielāgojums ir 
vajadzīgs, lai panāktu atbilstību REACH regulai.

Grozījums Nr. 31
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Pašlaik pieejamās pārbaudes 
metodes nav piemērotas nanomateriālu 
radītā riska noteikšanai. Steidzami 
jāizstrādā nanospecifiskas pārbaudes 
metodes, neizmantojot dzīvniekus.  Lai 
aizsargātu cilvēku veselību un nepieļautu 
izmēģinājumus ar dzīvniekiem, 
nanomateriālu izmantošana kosmētikas 
līdzekļos ir jāaizliedz līdz brīdim, kad būs 
apstiprinātas vajadzīgās nanospecifiskās 
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pārbaudes metodes bez dzīvnieku 
izmantošanas un tiks pienācīgi veikts 
drošuma novērtējums, pamatojoties uz 
minētajām pārbaudēm.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik nav izstrādātas vajadzīgas metodes nanomateriālu drošuma novērtēšanai. Tā kā līdz 
2013. gadam pakāpeniski jāatsakās no dzīvnieku izmantošanas kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu 
pārbaudei, nanomateriāli jau no paša sākuma jāizvērtē ar nanospecifiskām metodēm, 
neizmantojot dzīvniekus. Kamēr nanomateriālu drošuma pienācīgai novērtēšanai kosmētikas 
līdzekļos nav pieejamas nanospecifiskas pārbaudes, kurās neizmanto dzīvniekus, šo materiālu 
izmantošana ir jāaizliedz, lai aizsargātu cilvēku veselību un nepieļautu izmēģinājumus ar 
dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 32
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Pirms laist tirgū kosmētikas līdzekli, 
kas satur nanomateriālus, kuri vēl nav 
iekļauti VIa pielikumā, PPZK ir jāizvērtē 
attiecīgie nanomateriāli, balstoties uz 
pienācīgi veiktu nanospecifisku drošuma 
novērtējumu. Lai nanomateriālus 
iekļautu VIa pielikumā, atbildīgajai 
personai ir jāiesniedz Komisijai 
pieprasījums kopā ar riska novērtējumu. 
Veicot riska novērtējumu, ir jāņem vērā 
izmantojamo nanomateriālu īpatnības un 
konkrētā kosmētikas līdzekļa paredzamā 
izmantošana. Nanomateriālus saturošo 
kosmētikas līdzekli nedrīkst laist tirgū, 
kamēr Komisija, pienācīgi ņemot vērā 
PPZK atzinumu, nav secinājusi, ka šo 
nanomateriālu izmantošana minētajā 
kosmētikas līdzeklī ir droša.

Or. en
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Pamatojums

Modification of amendment 2 by the rapporteur.

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

Grozījums Nr. 33
Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums
27. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(27) Lai nodrošinātu līdzekļa drošumu, 
aizliegtās vielas ir pieņemamas tikai zīmju 
līmenī, ja tās pareizos ražošanas procesos 
tehnoloģiski neizbēgamas un ja līdzeklis ir 
drošs.

(27) Lai nodrošinātu līdzekļa drošumu, 
aizliegtās vielas ir pieņemamas tikai zīmju 
līmenī, ja tās pareizos ražošanas procesos 
tehnoloģiski neizbēgamas un ja līdzeklis ir 
drošs. Lai nodrošinātu augstu cilvēka 
veselības aizsardzības līmeni, ir jāizvēlas 
un jāievieš ikviens tehnoloģisks 
jauninājums, kas ļauj izvairīties no 
aizliegtām vielām, pat no šo vielu zīmēm.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar paskaidrojuma rakstā iekļauto 3. mērķi ir jānodrošina, ka ES tirgū laistie 
kosmētikas līdzekļi ir droši, ņemot vērā inovācijas šajā nozarē. Tātad, ja var izvairīties no 
aizliegtām vielām, dalībvalstīm ir jānodrošina ikviena tehnoloģiska jauninājuma ieviešana, ja 
šādi var panākt augstāku cilvēka veselības aizsardzības līmeni.
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Grozījums Nr. 34
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
31. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(31) Gatavo kosmētikas līdzekļu drošumu 
jau var nodrošināt, pamatojoties uz 
zināšanām par to sastāvdaļu drošumu. 
Tāpēc ir  jāparedz  noteikumi, ar ko 
gatavos kosmētikas līdzekļus aizliedz testēt 
ar dzīvniekiem. Ar Komisijas 
pamatnostādnēm  īpaši mazajos un vidējos 
uzņēmumos varētu  veicināt tādu metožu 
piemērošanu, kuras nav saistītas ar 
dzīvnieku izmantošanu gatavo kosmētikas 
līdzekļu drošuma pārbaudei.

(31) Gatavo kosmētikas līdzekļu drošumu 
jau var nodrošināt, pamatojoties uz 
zināšanām par to sastāvdaļu drošumu. 
Tāpēc ir  jāparedz  noteikumi, ar ko 
gatavos kosmētikas līdzekļus aizliedz testēt 
ar dzīvniekiem. 
Ar Komisijas pamatnostādnēm īpaši 
mazajos un vidējos uzņēmumos varētu 
veicināt tādu pārbaudes metožu un 
attiecīgo pieejamo datu novērtēšanas 
procedūru piemērošanu, tostarp 
analoģijas un pierādījumu nozīmīguma 
pieejas izmantošanu, kuras nav saistītas ar 
dzīvnieku izmantošanu gatavo kosmētikas 
līdzekļu drošuma pārbaudei.

Or. en

Pamatojums

Svarīgi atzīt, ka, vērtējot gatavo kosmētikas līdzekļu drošumu, ir pienācīgi jāņem vērā visi 
pieejamie dati, vai tie būtu gūti in vitro, in silico, pašreizējos labas laboratorijas prakses un 
citos pētījumos ar dzīvniekiem, pētījumos ar cilvēkiem, vai nāk no citiem avotiem.

Grozījums Nr. 35
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
53.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(53a) Sagaida, ka atbildīgā persona, 
veicot drošuma novērtējumu un gatavojot 
kosmētikas līdzekļa informatīvo 
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dokumentāciju, cita starpā izmanto 
informāciju par vielām, kas pieejama 
Regulā (EK) Nr. 1907/2006. Ja tas 
vajadzīgs vielu drošai izmantošanai 
kosmētikas līdzekļos, Komisijai jāapsver 
vajadzīgie grozījumi Regulā (EK) 
Nr. 1907/2006.

Or. en

Pamatojums

Visi pieejamie dati ir pienācīgi jāņem vērā, vērtējot gatavo kosmētikas līdzekļu drošumu. 
Nozīmīgs šādu datu avots ir, iespējams, ķīmiskās drošības pārskati, kas jāsagatavo saskaņā 
ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006.  Ir jānosaka procedūra, pēc kuras vajadzības gadījumā var 
grozīt šo regulu, lai attiecīgā informācija par vielām būtu pieejama, veicot kosmētikas 
līdzekļu drošuma novērtējumu un vēlāk gatavojot informatīvo dokumentāciju. Tas ir saskaņā 
ar REACH regulas prasībām.

Grozījums Nr. 36
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) „Kosmētikas līdzekļa sastāvdaļa” ir 
sintētiska vai dabīga viela, vai vielu 
maisījums, kas tīšām pievienots 
kosmētikas līdzeklim.

Or. en

Grozījums Nr. 37
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – b apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

b) „Ražotājs” ir jebkura fiziska vai b) „Ražotājs” ir jebkura fiziska vai 
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juridiska persona, kas ar savu vārdu vai 
preču zīmi izveido vai ražo kādu 
kosmētikas līdzekli vai liek šo līdzekli 
izveidot vai ražot.

juridiska persona, kas ar savu vārdu vai 
preču zīmi izveido, ražo vai iesaiņo kādu 
kosmētikas līdzekli vai liek šo līdzekli 
izveidot, ražot vai iesaiņot.

Or. fr

Pamatojums

Vārda „ražotājs” plašajai definīcijai jābūt izsmeļošai un jāaptver visi kosmētikas līdzekļu 
izgatavošanas stadijas.

Grozījums Nr. 38
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ba apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ba) „Apakšuzņēmējs” ir jebkura fiziska 
vai juridiska persona, kas izveido, ražo vai 
iesaiņo kosmētikas līdzekļus citas fiziskas 
vai juridiskas personas, tātad galvenā 
uzņēmēja, uzdevumā. Galveno uzņēmēju 
ar apakšuzņēmēju saista specifikācija un 
līgums.

Or. fr

Grozījums Nr. 39
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ea apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ea) „Izplatītājs” ir jebkura fiziska vai 
juridiska persona, kas iepērk un pārdod 
tālāk nemainīgu ražojumu un kam 
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nepieder īpašumtiesības uz preču zīmi.

Or. fr

Grozījums Nr. 40
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – g apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) „Zīmes” ir vielas netīša klātbūtne, kas 
rodas no dabisku vai sintētisku sastāvdaļu 
piemaisījumiem, ražošanas procesā,
glabāšanā, transportēšanā vai no 
iepakojuma.

g) „Zīmes” ir vielas netīša un tehniski 
nenovēršama klātbūtne, kas rodas no 
dabīgu vai sintētisku sastāvdaļu 
piemaisījumiem ražošanas procesā, 
glabāšanā, transportēšanā vai no 
iepakojuma.

Or. en

Grozījums Nr. 41
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) „Nanomateriāls” ir īpaši izgatavots 
ciets materiāls, kam vismaz viens ārējais 
parametrs vai iekšējās struktūras izmērs ir 
ap 100 nm vai mazāks un kas var uzrādīt 
jaunas īpašības salīdzinājumā ar to pašu 
materiālu, kam ir parastie izmēri.

Or. en

Pamatojums

Nanomateriālus izmanto kosmētikas līdzekļos to jauno īpašību dēļ salīdzinājumā ar tiem 
pašiem materiāliem, kam ir parastie izmēri. To mazo izmēru dēļ pastāv kaitīgas ietekmes 
risks, kas pienācīgi jāizvērtē. Lai tos iekļautu drošuma novērtējumā, ir vajadzīga definīcija.
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Šī definīcija līdzinās Patēriņa preču zinātniskās komitejas (PPZK) pilnajai definīcijai, kas 
iekļauta 2007. gada decembrī publicētajā komitejas atzinumā par nanomateriālu drošumu 
kosmētikas līdzekļos, vienlaikus ierobežojot nanomateriālu definīciju šīs regulas kontekstā ar 
vārdiem "īpaši izgatavoti materiāli".

Grozījums Nr. 42
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – k apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

k) „Nevēlama ietekme” ir kaitīga iedarbība 
uz cilvēka veselību, kas ir saistīta ar 
kosmētikas līdzekļa lietošanu parastos vai 
saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos.

k) „Nevēlama ietekme” ir kaitīga iedarbība 
uz cilvēka veselību, kas ir saistīta ar 
konkrēta kosmētikas līdzekļa lietošanu 
parastos vai saprātīgi paredzamos 
lietošanas apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Pamatojums neattiecas uz tekstu latviešu valodā.

Grozījums Nr. 43
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – ka apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ka) „Nanoobjekts” ir ciets un īpaši 
izgatavots vai izmantots objekts, struktūra 
vai ierīce, kuras viens vai divi izmēri ir no 
100 līdz 500 nm.

Or. fr

Pamatojums

Referentes ieteiktā definīcija ir jāpapildina, lai tā aptvertu arī citus produktus, kas iegūti ar 
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nanotehnoloģijas palīdzību un ir pieskaitāmi nanotehnoloģijas jomai. Šo produktu viens vai 
divi izmēri pārsniedz 10. grozījumā minētos lielumus; pie šādiem produktiem pieder 
nanocaurules, nanošķiedras un nanoplēves.

Grozījums Nr. 44
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „Nopietna nevēlama ietekme” ir 
nevēlama ietekme, kuras rezultātā rodas 
pagaidu vai pastāvīga funkcionāla 
nespēja, invaliditāte, ir nepieciešama 
stacionārā aprūpe, rodas iedzimtās 
anomālijas vai tūlītējs risks dzīvībai, vai 
nāve.

l) „Nopietna nevēlama ietekme” ir 
nevēlama ietekme, kuras rezultātā iestājas 
nāve, ir apdraudēta pacienta dzīvība, ir 
nepieciešama stacionārā aprūpe vai 
ilgstoša hospitalizācija, iestājas nopietna 
vai pastāvīga invaliditāte, darbnespēja, 
rodas iedzimta anomālija vai 
malformācija.

Or. fr

Pamatojums

Konsekvences labad un lai iespējami ātri atklātu nopietnus un retus gadījumus, definīcija 
„nopietna nevēlama ietekme” ir jāsaskaņo ar definīcijām, kuras pašlaik izmanto Pasaules 
Veselības organizācija (PVO) un Starptautiskā saskaņošanas konference (SSK).

Grozījums Nr. 45
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – l apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

l) „Nopietna nevēlama ietekme” ir 
nevēlama ietekme, kuras rezultātā rodas 
pagaidu vai pastāvīga funkcionāla
nespēja, invaliditāte, ir nepieciešama 
stacionārā aprūpe, rodas iedzimtās 
anomālijas vai tūlītējs risks dzīvībai, vai 
nāve.

l) „Nopietna nevēlama ietekme” ir 
nevēlama ietekme, kuras rezultātā rodas 
nespēja, invaliditāte, ir nepieciešama 
stacionārā aprūpe vai ilgstoša 
hospitalizācija, rodas iedzimta anomālija
vai iedzimts defekts, dzīvības 
apdraudējums vai iestājas nāve.
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Or. en

Pamatojums

Konsekvences labad šeit ņem vērā arī Starptautiskās saskaņošanas konferences (SSK) un 
Pasaules Veselības organizācijas (PVO) izstrādātās „nopietnas nevēlamas ietekmes” 
definīcijas. 

Grozījums Nr. 46
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
2. pants – 1. punkts – na apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

na) „Viltots kosmētikas līdzeklis” ir 
kosmētikas līdzeklis kopā ar iesaiņojumu 
un etiķeti, kurā ir norādīta preču zīme, 
tirdzniecības nosaukums vai cits preču 
zīmes atveidojums, zīmogs, emblēma vai 
arī jebkāds šāda veida marķējums, kas 
pieder kosmētikas līdzekļu ražotājam, 
kurš faktiski nav ražojis šo līdzekli, un 
tātad ir nepatiesi apgalvots, ka to ražojis 
cits kosmētikas līdzekļu ražotājs vai šis 
ražojums ir šādi atveidots.

Or. fr

Pamatojums

Eiropas kosmētikas nozare ir svarīga rūpniecības joma, ko nopietni skar preču viltošanas 
problēma, radot arvien lielāku risku cilvēku veselībai. Tāpēc tiesiskā regulējumā ir jāparedz 
konkrēti pasākumi, lai pienācīgi risinātu šo problēmu, precizējot tādus jēdzienus kā
noziedzīga darbība, tirgus uzraudzība, ziņošana par neatbilstības gadījumiem un soda 
sankcijas.
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Grozījums Nr. 47
Françoise Grossetête, Frédérique Ries, John Bowis, Lambert van Nistelrooij, Anders 
Wijkman, Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Ņemot vērā daudzās nanomateriālu 
definīcijas, ko publicējušas dažādas 
struktūras, un pastāvīgo zinātnes un 
tehnikas attīstību nanotehnoloģijas jomā, 
Komisijai:
a) 18 mēnešu laikā pēc šīs regulas 
pieņemšanas ir jāpiedāvā definīcija, kas 
būs jāpieņem Eiropas Kopienas līmenī 
un, ja iespējams, arī starptautiskā līmenī 
— kompetentajos starptautiskajos 
forumos. Tiklīdz būs panākta šāda 
vienošanās, pielāgos 1. punkta 
a) apakšpunktu;
b) jāprecizē un jāpielāgo definīcija 
1. punkta a) apakšpunktā, nodrošinot tās 
atbilstību zinātnes un tehnikas attīstībai, 
kā arī atbilstību definīcijām, par kurām 
būs panākta vienošanās starptautiskā 
līmenī.
Pasākumus, kas minēti a) un 
b) apakšpunktā saistībā ar šīs regulas 
nebūtisko elementu grozīšanu un 
papildināšanu, apstiprina saskaņā ar 
27. panta 3. punktā minēto regulatīvo 
kontroles procedūru.

Or. fr

Pamatojums

Šajā strauji mainīgajā tehnikas jomā ir svarīgi vienoties par nanomateriālu definīciju 
starptautiskā līmenī. Tikpat svarīgi ir nekavējoties iekļaut minēto definīciju šajā regulā. 
Pieredze tomēr rāda, ka ir vajadzīgs ilgs laiks, lai panāktu starptautisku vienošanos. Tāpēc, 
iespējams, to vajadzēs panākt divās stadijās — vispirms vienoties ES līmenī un tad 
starptautiskā līmenī.
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Grozījums Nr. 48
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
3. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmētikas līdzekļu izskatam, veidam, 
krāsai, smaržai, iesaiņojumam, etiķetei, 
tilpumam, izmēriem vai jebkādu citu 
īpašību kopumam jābūt tādam, lai 
patērētāji, jo īpaši bērni, tos nevarētu 
sajaukt ar pārtikas produktiem.

Or. pt

Pamatojums

Ir jāveic pasākumi, lai novērstu arvien lielāku risku sajaukt kosmētikas līdzekļus ar pārtikas
produktiem.

Grozījums Nr. 49
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
4. pants – 5.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

5.a Atbildīgajai personai (ražotājam, 
importētājam u. c.) ir jāsniedz atbilde 
visām kompetentajām iestādēm, kas pie 
tās vērsušās, un jānodrošina visa 
pieprasītā informācija tādā valodā, kuru 
viegli saprot šajās iestādēs.

Or. pt
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Grozījums Nr. 50
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
4.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

4.a pants
Izplatītāju, importētāju un 
mazumtirgotāju pienākumi

Ja izplatītājs, importētājs vai 
mazumtirgotājs uzskata vai viņam ir 
pamatotas aizdomas, ka ražojums ir viltots 
un tādēļ neatbilst šajā regulā noteiktajām 
normām, viņš šo ražojumu nelaiž tirgū.
Ja izplatītājs, importētājs vai 
mazumtirgotājs grasās laist ražojumu 
tirgū vai to jau izdarījis un vēlāk uzzina, 
ka ražojums ir viltots un tādēļ neatbilst šīs 
regulas prasībām, viņš tūlīt izņem to no 
tirgus un atsauc jau pārdotos ražojumus. 
Turklāt, ja viltots ražojums jau ir nonācis 
tirgū, izplatītājs pienācīgi brīdina 
kompetentās valsts iestādes dalībvalstī, 
kurā minētais ražojums izlaists tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Viltošanas apkarošanai ir būtiska nozīme, aizsargājot sabiedrības veselību un veicinot 
konkurētspēju.

Grozījums Nr. 51
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
5. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Uzskata, ka laba ražošanas prakse ir 
ievērota, ja ražošana notiek saskaņā ar 

2. Uzskata, ka laba ražošanas prakse ir 
ievērota, ja ražošana notiek saskaņā ar 
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attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, 
kuru atsauces ir publicētas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem,
kuru atsauces ir publicētas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citiem 
starptautiski atzītiem standartiem.

Or. fr

Pamatojums

Lai novērstu šķēršļus starptautiskai tirdzniecībai.

Grozījums Nr. 52
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgā persona nodrošina, lai
kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojumu 
pastāvīgi atjauninātu, ievērojot attiecīgo 
papildu informāciju, kas ir gūta pēc 
līdzekļa laišanas tirgū.

Atbildīgā persona nodrošina, ka:

a) drošuma novērtējumā ņem vērā 
kosmētikas līdzekļa paredzamo 
izmantošanu un galīgajā sastāvā iekļauto 
atsevišķo sastāvdaļu sagaidāmo sistēmisko 
iedarbību;
b) drošuma novērtējumā izmanto 
pierādījumu nozīmīguma pieeju, 
pārskatot attiecīgos datus, kas gūti no 
vairākiem avotiem, tostarp in vitro, in 
silico, pašreizējos labas laboratorijas 
prakses pētījumos vai citos pētījumos in 
vivo un pētījumos ar cilvēkiem;
c) kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojumu 
pastāvīgi atjaunina, ievērojot attiecīgo 
papildu informāciju, kas ir gūta pēc 
līdzekļa laišanas tirgū.

Or. en
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Pamatojums

Svarīgi atzīt, ka, vērtējot gatavo kosmētikas līdzekļu drošumu, ir pienācīgi jāņem vērā visi 
pieejamie dati, vai tie būtu gūti in vitro, in silico, pašreizējos labas laboratorijas prakses vai 
citos pētījumos ar dzīvniekiem, pētījumos ar cilvēkiem vai nāk no citiem avotiem.

Grozījums Nr. 53
Erna Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
7. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Atbildīgā persona nodrošina, lai
kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojumu 
pastāvīgi atjauninātu, ievērojot attiecīgo 
papildu informāciju, kas ir gūta pēc 
līdzekļa laišanas tirgū.

Atbildīgā persona nodrošina, ka:

a) drošuma novērtējumā ņem vērā 
kosmētikas līdzekļa paredzamo 
izmantošanu un galīgajā sastāvā iekļauto 
atsevišķo sastāvdaļu sagaidāmo sistēmisko 
iedarbību;
(b) b) drošuma novērtējumā izmanto 
pierādījumu nozīmīguma pieeju, 
pārskatot attiecīgos datus, kas gūti no 
vairākiem avotiem, tostarp in vitro, in 
silico, pašreizējos labas laboratorijas 
prakses pētījumos vai citos pētījumos in 
vivo un pētījumos ar cilvēkiem;
c) kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojumu 
pastāvīgi atjaunina, ievērojot attiecīgo 
papildu informāciju, kas ir gūta pēc 
līdzekļa laišanas tirgū.

Or. fr

Pamatojums

Svarīgi atzīt, ka, vērtējot gatavo kosmētikas līdzekļu drošumu, ir pienācīgi jāņem vērā visi 
pieejamie dati, vai tie būtu gūti in vitro, in silico, pašreizējos labas laboratorijas prakses 
pētījumos ar dzīvniekiem, pētījumos ar cilvēkiem vai citos pētījumos (skatīt arī referentes 
ierosināto grozījumu Nr. 6).
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Grozījums Nr. 54
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kosmētikas līdzekļa drošuma 
novērtējumu, kas paredzēts I pielikuma 
B daļā, veic persona, kurai ir diploms, 
apliecība vai cits pierādījums par oficiālo 
kvalifikāciju, kas ir piešķirta pēc 
augstskolas studiju kursu (vai arī kursa, ko 
dalībvalsts atzīst par līdzvērtīgu) 
pabeigšanas, un minētie kursi ir vismaz trīs 
gadu teorētiskās un praktiskās studijas 
farmācijas, toksikoloģijas, medicīnas vai 
tamlīdzīgā zinātnes nozarē.

2. Kosmētikas līdzekļa drošuma 
novērtējumu, kas paredzēts I pielikuma 
B daļā, veic persona, kurai ir diploms, 
apliecība vai cits pierādījums par oficiālo 
kvalifikāciju, kas ir piešķirta pēc 
augstskolas studiju kursu (vai arī kursa, ko 
dalībvalsts atzīst par līdzvērtīgu) 
pabeigšanas, un minētie kursi ir vismaz trīs 
gadu teorētiskās un praktiskās studijas 
farmācijas, toksikoloģijas, medicīnas, 
ķīmijas vai tamlīdzīgā zinātnes nozarē.

Or. en

Grozījums Nr. 55
Bart Staes

Regulas priekšlikums
7. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Kosmētikas līdzekļa drošuma 
novērtējumu, kas paredzēts I pielikuma 
B daļā, veic persona, kurai ir diploms, 
apliecība vai cits pierādījums par oficiālo 
kvalifikāciju, kas ir piešķirta pēc 
augstskolas studiju kursu (vai arī kursa, ko 
dalībvalsts atzīst par līdzvērtīgu) 
pabeigšanas, un minētie kursi ir vismaz 
trīs gadu teorētiskās un praktiskās 
studijas farmācijas, toksikoloģijas, 
medicīnas vai tamlīdzīgā zinātnes nozarē.

2. Kosmētikas līdzekļa drošuma 
novērtējumu, kas paredzēts I pielikuma 
B daļā, veic persona, kurai ir diploms, 
apliecība vai cits pierādījums par oficiālo 
kvalifikāciju, kas ir piešķirta pēc 
augstskolas studiju kursu (vai arī kursa, ko 
dalībvalsts atzīst par līdzvērtīgu) 
pabeigšanas farmācijas, toksikoloģijas, 
medicīnas vai tamlīdzīgā zinātnes nozarē.

Or. en
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Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 56
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbildīgā persona glabā līdzekļa 
informatīvo dokumentāciju, par kuru tā ir 
atbildīgā persona.

1. Atbildīgā persona glabā tirgū laistā 
kosmētikas līdzekļa informatīvo 
dokumentāciju, par kuru tā ir atbildīgā 
persona.

Or. pl

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 57
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbildīgā persona  glabā līdzekļa 
informatīvo dokumentāciju, par kuru tā ir 
atbildīgā persona.

1. Atbildīgā persona glabā tirgū laistā 
kosmētikas līdzekļa informatīvo 
dokumentāciju, par kuru tā ir atbildīgā 
persona.

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 58
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
8. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Atbildīgā persona  glabā līdzekļa 
informatīvo dokumentāciju, par kuru tā ir 
atbildīgā persona.

1. Atbildīgā persona glabā kosmētikas 
līdzekļa informatīvo dokumentāciju, par 
kuru tā ir atbildīgā persona. Ja izstrādes 
un/vai ražošanas operācijas uztic 
apakšuzņēmējam, pienākumus saistībā ar 
informatīvās dokumentācijas saglabāšanu 
var, parakstot rakstisku līgumu, sadalīt 
starp personu, kas atbild par ražojuma 
laišanu tirgū, un apakšuzņēmēju.
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Or. fr

Pamatojums

Šajā regulā ir jāņem vērā tas, ka personas, kas atbild par ražojuma laišanu tirgū, bieži vien 
uztic kosmētikas līdzekļu izstrādi un/vai ražošanu apakšuzņēmējiem. Šajos gadījumos dažādu 
iemeslu dēļ (informācijas atjaunināšana, konfidencialitāte, adreses norādīšana) informatīvo 
dokumentāciju izmanto gan galvenais uzņēmējs, gan apakšuzņēmējs.

Grozījums Nr. 59
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
8. pants – 3.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

3.a Atbildīgā persona vismaz desmit gadus 
pēc kosmētikas līdzekļa pēdējās piegādes 
nodrošina informatīvās dokumentācijas 
pieejamību.

Or. fr

Pamatojums

Ir jānosaka, cik ilgi jāglabā ražojuma informatīvā dokumentācija, kad kosmētikas līdzeklis 
vairs nav pieejams tirgū. Desmit gadi ir laika posms, kas atbilst citās regulās noteiktajam 
informācijas glabāšanas laikam.

Grozījums Nr. 60
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
9. pants – 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Ja nav Kopienas tiesību aktu, ko 
piemērot, uzskata, ka atbilstība 1. punktam 
ir nodrošināta, ja izmantotā metode atbilst 
attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, 
kuru atsauces ir publicētas Eiropas 

2. Ja nav Kopienas tiesību aktu, ko 
piemērot, uzskata, ka atbilstība 1. punktam 
ir nodrošināta, ja izmantotā metode atbilst 
attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, 
kuru atsauces ir publicētas Eiropas 
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Savienības Oficiālajā Vēstnesī. Savienības Oficiālajā Vēstnesī, vai citiem 
starptautiski atzītiem standartiem.

Or. fr

Pamatojums

Lai novērstu šķēršļus starptautiskai tirdzniecībai.

Grozījums Nr. 61
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) kosmētikas līdzekļa etiķetes 
oriģināleksemplāru;

Or. pt

Grozījums Nr. 62
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ca apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ca) kompetento iestādi un valodu, kādā 
būs pieejama kosmētikas līdzekļa 
informatīvā dokumentācija;

Or. pt
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Grozījums Nr. 63
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – da apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

da) vietējā izplatītāja kontaktinformāciju 
un adresi dalībvalstīs, kurās šis līdzeklis 
laists tirgū;

Or. pt

Grozījums Nr. 64
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – e apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

e) to vielu mikrodaļiņu klātbūtni, kas nav 
uzskaitītas šīs regulas III līdz 
VI pielikumam;

e) vielu mikrodaļiņu vai nanomateriālu 
klātbūtni;

Or. en

Pamatojums

Referentes ierosinātās izmaiņas grozījumā Nr. 16. Vielu mikrodaļiņas nav pielīdzināmas 
nanomateriāliem. Paziņojumā ir jānorāda gan mikrodaļiņas, gan nanomateriāli. Attiecībā uz 
vielām, kas minētas III līdz VI pielikumā, nevajadzētu attiecināt  atbrīvojumu.

Grozījums Nr. 65
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
10. pants – 1. punkts – ga apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ga) etiķetes eksemplāru katrai dalībvalstij, 
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kurā kosmētikas līdzeklis laists tirgū.

Or. pt

Grozījums Nr. 66
Margrete Auken

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ha apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) vielas, kas ražotas kā nanomateriāli, 
kuri nav uzskaitīti VIa pielikumā, un 
vielas, kas ražotas kā nanomateriāli, 
kurus neizmanto saskaņā ar minētajā 
pielikumā ietvertajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Referentes ierosinātās izmaiņas grozījumā Nr. 17, lai novērstu nopietnu trūkumu.

Pašlaik nanomateriālus galvenokārt izmanto kā UV filtrus, piemēram, titāna dioksīdu. Titāna 
dioksīds jau ir iekļauts VI pielikumā, lai gan tā nanoformai nav veikta nanospecifiska 
pārbaude. Iekļaušana III–VI pielikumā pati par sevi vēl negarantē šādu sastāvdaļu 
nekaitīgumu, izmantojot to nanoformu, tāpēc šādu lietojumu nevajadzētu atļaut.  Visi 
nanomateriāli neatkarīgi no funkcijas ir jāiekļauj VIa pielikumā, ja to lietojums ir drošs.

Grozījums Nr. 67
Caroline Lucas, Mojca Drčar Murko, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
11. pants – 1. punkts – ia apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ia) nanomateriālus, kamēr nav veikts 
drošuma novērtējums attiecībā uz 
nanomateriālu ietekmi uz cilvēku 
veselību, pamatojoties uz informāciju, kas 
gūta zinātniski pārliecinošās 
nanospecifiskās drošuma pārbaudēs bez 
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dzīvnieku izmantošanas, un to lietojums 
atzīts par drošu.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik nav izstrādātas piemērotas metodes nanomateriālu drošuma novērtēšanai. Tā kā 
pakāpeniski ir jāatsakās no kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu pārbaudes izmēģinājumos ar 
dzīvniekiem, arī nanomateriāli ir jāizvērtē nanospecifiskās pārbaudēs, neizmantojot 
dzīvniekus. Kamēr nanomateriālu drošuma pienācīgai novērtēšanai kosmētikas līdzekļos nav 
pieejamas nanospecifiskas pārbaudes, kurās neizmanto dzīvniekus, šo materiālu lietošana ir 
jāaizliedz, lai aizsargātu cilvēku veselību un nepieļautu izmēģinājumus ar dzīvniekiem.

Grozījums Nr. 68
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums
11. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Ja saskaņā ar iepriekšējo punktu 
paziņojums attiecas uz kosmētikas 
līdzekli, kas satur vienu vai vairākas 
vielas nanoformā, kā tas definēts 
1. punkta e) apakšpunktā, kuras nav 
iekļautas šīs regulas III līdz VI pielikumā, 
atbildīgajai personai ir jāiesniedz 
paziņojums vismaz 3 mēnešus pirms 
ražojuma laišanas tirgū.

Or. en

Pamatojums

Saistībā ar ierosināto 12.a panta grozījumu un lai garantētu patērētāju drošību, ir ierosināts 
laikus sniegt paziņojumu par kosmētikas līdzekli, kas satur nanomateriālus, kuri nav iekļauti 
III un VI pielikumā. Ņemot vērā 24. un 25. pantā minētos administratīvās sadarbības 
pasākumus, šajā gadījumā kompetentajām iestādēm būs laiks iepazīties ar drošības pārskatu 
par attiecīgo ražojumu, pirms to laiž tirgū. Līdz ar to būs iespējams veikt novērtējumu un 
vajadzības gadījumā īstenot vajadzīgos pasākumus (piemēram, pieprasīt PPZK atzinumu).
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Grozījums Nr. 69
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
11. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Saskaņā ar Komisijas lēmumu 
attiecināt IV pielikuma darbības jomu uz 
matu krāsošanas līdzekļiem, šie līdzekļi 
nesatur matu krāsošanai paredzētās 
krāsvielas, kas nav uzskaitītas IV 
pielikumā, un matu krāsošanai paredzētās 
krāsvielas, kuras neizmanto saskaņā ar 
minētajā pielikumā paredzētajiem 
nosacījumiem.

2. Vēlākais no 2009. gada 31. decembra, 
šie līdzekļi nedrīkst saturēt matu 
krāsošanai paredzētās krāsvielas, kas nav 
uzskaitītas IV pielikumā, un matu 
krāsošanai paredzētās krāsvielas, kuras 
neizmanto saskaņā ar minētajā pielikumā 
paredzētajiem nosacījumiem.

Or. en

Pamatojums

Nedrīkst arī turpmāk pieļaut, ka nav izstrādātas pienācīgas drošuma pārbaudes metodes matu 
krāsošanas līdzekļiem, jo daudzi no tiem, iespējams, ir kancerogēni vai mutagēni. Zinātniskā 
komiteja ne reizi vien paudusi nožēlu, ka trūkst vajadzīgu datu, lai novērtētu matu krāsošanas 
līdzekļu drošumu.  Nozarei atkārtoti atvēlēts papildu laiks, lai nodrošinātu šos datus. 
Direktīvā 2007/67/EK šis termiņš atlikts vēl uz 2 gadiem, līdz 2009. gada beigām. Šis termiņš 
ir pēdējā iespēja nodrošināt vajadzīgus datus nozarē. Lai nepieļautu varbūtību, ka Komisija 
vēlreiz to pagarina, izmantojot komitoloģijas procedūru, šis termiņš ir jānosaka koplēmuma 
procedūrā.

Grozījums Nr. 70
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa – ievaddaļa un 1. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Tomēr šādas vielas drīkst izmantot 
kosmētikas līdzekļos, ja pēc klasifikācijas
saskaņā ar Direktīvas 67/548/EEK 
I pielikumu 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēnām, mutagēnām vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskām vielām, 

Tomēr šādas vielas izņēmuma kārtā drīkst 
izmantot atsevišķos kosmētikas līdzekļos, 
ja pēc to atzīšanas par 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēnām, mutagēnām vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskām vielām 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā ir izpildīti visi šeit 
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ir izpildīti šādi nosacījumi: norādītie nosacījumi:
– īpaši ņemot vērā iedarbību, PPZK tās ir 
novērtējusi un atzinusi par drošām;

– PPZK tās ir novērtējusi un atzinusi par 
drošām izmantošanai atsevišķos 
kosmētikas līdzekļos, īpaši ņemot vērā to 
vispārējo iedarbību no pārējiem svarīgiem 
avotiem, kā arī pievēršot īpašu vērību 
apdraudētām iedzīvotāju grupām;

Or. en

Pamatojums

Pašreizējais aizliegums izmantot CMR vielas, kuras jau atzītas par tādām, nerada problēmas. 
Iespējamos izņēmumus nākotnē piedāvāja Komisija, paredzot, ka dažas vielas vēlāk tiks 
pieskaitītas šai grupai. Šādi izņēmumi attieksies tikai uz vielām, kuras nākotnē atzīs par CMR. 
Izņēmumiem arī vajadzētu attiekties tikai uz konkrētu lietojumu, nevis uz kosmētikas 
līdzekļiem kopumā. 

Grozījums Nr. 71
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa – 1. – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– īpaši ņemot vērā iedarbību, PPZK tās ir 
novērtējusi un atzinusi par drošām;

i) PPZK tās ir novērtējusi un atzinusi par 
drošām izmantošanai kosmētikas līdzekļos, 
īpaši ņemot vērā to vispārējo iedarbību no 
pārējiem avotiem, kā arī pievēršot īpašu 
vērību apdraudētām grupām un 
speciālistiem;

ii) tās jau ilgu laiku izmanto kā 
kosmētikas līdzekļu sastāvdaļas, 
nerodoties bažām par drošumu, ņemot 
vērā to kancerogēnās un mutagēnās 
īpašības vai toksiskumu reproduktīvajai 
funkcijai;
iii) pastāv iedarbības slieksnis, un šo vielu 
drošuma rezerve (MoS) ir vismaz 1000, 
kas apliecināts 7. pantā minētajā drošuma 
novērtējumā;

– tās atbilst pārtikas nekaitīguma prasībām, 
kas ir noteiktas Eiropas Parlamenta un 

iv) tās atbilst pārtikas nekaitīguma 
prasībām, kas ir noteiktas Eiropas 
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Padomes 2002. gada 28. janvāra Regulā 
(EK) Nr. 178/2002, ar ko paredz pārtikas 
aprites tiesību aktu vispārīgus principus un 
prasības, izveido Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestādi un paredz procedūras 
saistībā ar pārtikas nekaitīgumu;

Parlamenta un Padomes 2002. gada 
28. janvāra Regulā (EK) Nr. 178/2002, ar 
ko paredz pārtikas aprites tiesību aktu 
vispārīgus principus un prasības, izveido 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādi un 
paredz procedūras saistībā ar pārtikas 
nekaitīgumu;

– nav pieejamas piemērotas alternatīvas 
vielas, kas dokumentētas alternatīvu 
analīzē.

v) nav pieejamas piemērotas alternatīvas 
vielas, kas dokumentētas alternatīvu 
analīzē.

Or. en

Pamatojums

Ir jāsaprot, ka kosmētikas līdzekļos ir jāizmanto „jaunas” CMR vielas, lai samazinātu to 
ķīmisko produktu skaitu, uz kuriem var neattiecināt vispārējo aizliegumu, un lai nepārslogotu 
PPZK ar pieprasījumiem novērtēt vielas. 
Turklāt ir jāievieš ierobežojoša drošuma rezerve — 10, ja ir dažādas sugas 
(dzīvnieks/cilvēks), 10 vienas sugas ietvaros (cilvēks/cilvēks) un 10, jo CMR vielas ir bīstamas 
un pastāv kumulatīvais efekts.

Grozījums Nr. 72
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– nav pieejamas piemērotas alternatīvas 
vielas, kas dokumentētas alternatīvu 
analīzē.

– nav pieejamas ekonomiski un tehniski 
piemērotas alternatīvas vielas, kas 
dokumentētas alternatīvu analīzē.

Or. fr

Pamatojums

Vārdkopa „piemērotas alternatīvas vielas” ir jāpapildina ar atsauci uz to, ka jābūt
ekonomiskam un tehniskam pamatojumam, kā tas ir REACH tiesību aktos.
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Grozījums Nr. 73
Dorette Corbey

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 2. daļa – 3.a ievilkums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– atbrīvojumiem jānosaka laika 
ierobežojums un jāparedz, ka uzņēmums 
iesniedz aizstāšanas plānu.

Or. en

Grozījums Nr. 74
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
12. pants – 2. punkts – 6. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija pilnvaro PPZK atkārtoti novērtēt 
šīs vielas, tiklīdz rodas bažas par drošumu, 
vēlākais ik 5 gadus pēc minēto vielu 
iekļaušanas III līdz VI pielikumā.

Komisija pilnvaro PPZK atkārtoti novērtēt 
vienu vai vairākas no šīm vielām:

– ja saskaņā ar Regulas (EK) 
Nr. 1907/2006 60. un 61. pantu tā, 
apsvērusi kopējo iedarbību no pārējiem 
avotiem, izvirza nosacījumus, atteic vai 
atsauc atļauju;
– tiklīdz rodas bažas par drošumu, vēlākais 
ik 5 gadus pēc minēto vielu iekļaušanas III 
līdz VI pielikumā.

Or. fr

Pamatojums

Vārdkopa „piemērotas alternatīvas vielas” ir jāpapildina ar atsauci uz to, ka jābūt 
ekonomiskam un tehniskam pamatojumam, kā tas ir REACH tiesību aktos.
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Grozījums Nr. 75
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
12. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija pārskata regulu attiecībā uz 
vielām, kuras postoši iedarbojas uz 
endokrīno sistēmu, ja ir novēroti kritēriji, 
par kuriem panākta vienošanās Kopienā 
vai starptautiskā līmenī, vai vēlākais 5 
gadu laikā pēc šīs regulas stāšanās spēkā.

Or. en

Grozījums Nr. 76
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Nanomateriāli

1. Nanomateriālus drīkst izmantot 
konkrētā kosmētikas līdzeklī, ja PPZK ir 
novērtējusi un atzinusi šīs vielas par 
drošām izmantošanai šajā kosmētikas 
līdzeklī. Tālab Komisija ievieš vajadzīgos 
pasākumus saskaņā ar 27. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
2. Ja ražotājs pirms 34. panta 1. punktā 
minētās dienas laidis ES tirgū kosmētikas 
līdzekli, kas satur nanomateriālus, viņš 
tūlīt paziņo Komisijai par 
nanomateriāliem, kas izmantoti šajā 
līdzeklī. Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā ražotājs iesniedz PPZK 
datus saistībā ar šo vielu drošumu, lai tā 
veiktu vielu novērtēšanu. Ja ražotājs šajā 
laikposmā nav iesniedzis minētos datus, 
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kosmētikas līdzekļus izņem no tirgus. 
PPZK jāatvēl divi gadi pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā, lai tā novērtētu tādu 
nanomateriālus saturošo kosmētikas 
līdzekļu drošumu, kuri jau pieejami ES 
tirgū, un sagatavotu atļauto vielu sarakstu 
VIa pielikumā.
Ja divu gadu laikā PPZK nebūs 
novērtējusi nanomateriālus saturošos 
kosmētikas līdzekļus, kas laisti tirgū pirms 
šīs regulas stāšanās spēkā, minētos 
līdzekļus izņems no tirgus.
3. Ja rodas steidzama vajadzība vai PPZK 
pauž bažas par konkrētu nanomateriālu 
drošumu, Komisija var izmantot 27. panta 
4. punktā minēto steidzamo procedūru.
Komisija pilnvaro PPZK atkārtoti novērtēt 
nanomateriālus, kas iekļauti atļauto vielu 
sarakstā VIa pielikumā, tiklīdz rodas 
bažas par drošumu, vēlākais ik 5 gadus 
pēc to iekļaušanas minētajā pielikumā.

Or. en

Pamatojums

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
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Grozījums Nr. 77
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Nanomateriāli

1. Nanomateriālus drīkst izmantot 
konkrētā kosmētikas līdzeklī, ja PPZK ir 
novērtējusi un atzinusi šīs vielas par 
drošām izmantošanai šajā kosmētikas 
līdzeklī. Tālab Komisija ievieš vajadzīgos 
pasākumus saskaņā ar 27. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.
2. Ja ražotājs pirms 34. panta 1. punktā 
minētās spēkā stāšanās dienas laidis tirgū 
kosmētikas līdzekli, kas satur vienu vai 
vairākus nanomateriālus, viņš divu 
mēnešu laikā pēc nanomateriālu 
izmantošanas šajā līdzeklī iesniedz 
paziņojumu. 
Ne vēlāk kā …* ražotājs iesniedz PPZK 
datus saistībā ar nanomateriālu drošumu, 
lai tā veiktu šo vielu novērtēšanu.
Ja minētie dati nav iesniegti iepriekšējā 
daļā noteiktajā laikā, kosmētikas 
līdzekļus, kas satur nanomateriālu(s), tūlīt 
izņem no tirgus. 
PPZK ne vēlāk kā …** novērtē ražotāju 
paziņotos nanomateriālus un atkarībā no 
novērtēšanas rezultātiem iekļauj tos 
attiecīgajā pielikumā.
3. Ja rodas steidzama vajadzība vai PPZK 
atkārtoti pauž bažas par konkrētu 
nanomateriālu drošumu, Komisija var 
izmantot 27. panta 4. punktā minēto 
steidzamo procedūru.
4. Komisija pilnvaro PPZK atkārtoti 
novērtēt šīs vielas, tiklīdz rodas bažas par 
to drošumu, vēlākais ik 5 gadus pēc to 
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iekļaušanas pielikumos.
* Sešu mēnešu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.
** Divu gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā.

Or. fr

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 78
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Nanomateriāli

Komisija vismaz reizi piecos gados 
pārskata šīs regulas noteikumus par 
nanomateriāliem, ņemot vērā zinātnes 
attīstību, un vajadzības gadījumā ierosina 
piemērotus noteikumu grozījumus.
Komisija iesniedz Padomei un 
Parlamentam gada ziņojumu par 
izmaiņām Kopienā attiecībā uz 
nanomateriālu izmantošanu kosmētikas 
līdzekļos. Ziņojumā jo īpaši apkopo 
informāciju par paziņotiem izmantošanas 
veidiem un paziņojumu skaitu, par 
klasificēšanas metožu izstrādi un drošuma 
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novērtēšanas norādījumiem, kā arī par 
sabiedrības informēšanas pasākumiem un 
starptautiskām sadarbības programmām.

Or. fr

Pamatojums

(*) 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.

Grozījums Nr. 79
Françoise Grossetête, John Bowis, Anders Wijkman, Lambert van Nistelrooij, Erna 
Hennicot-Schoepges

Regulas priekšlikums
12.b pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.b pants
Nanomateriāli

Pēc …* pašreizējos kosmētikas līdzekļus, 
kas satur nanomateriālus, drīkstēs arī 
turpmāk laist tirgū, ja:
a) 
– atbildīgā persona triju mēnešu laikā 

paziņo Komisijai par kosmētikas līdzeklī 
izmantoto nanomateriālu kategoriju un 
īpatnībām;
– PPZK novērtējumā nav izdarīts 

secinājums, ka nanomateriālu 
izmantošana attiecīgajā ražojumu 
kategorijā ir nedroša.
Vismaz sešus mēnešus iepriekš, pirms 
laist tirgū
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– jebkādas kategorijas kosmētikas 
līdzekli, kas satur jaunus nanomateriālus, 
vai
– tādas kategorijas kosmētikas līdzekli, 

kas satur pašreiz zināmos 
nanomateriālus, kuri līdz šim nav 
izmantoti minētajā kategorijā,
atbildīgā persona iesniedz Komisijai 
10. pantā minēto informāciju un 
vienlaikus nosūta tai riska novērtējumu, 
pienācīgi ņemot vērā nanomateriālu 
īpatnības un paredzamo kosmētikas 
līdzekļa izmantošanu. Kosmētikas 
līdzeklis drīkst nonākt tirgū, ja PPZK 
novērtējumā nav izdarīts secinājums, ka 
nanomateriālu izmantošana attiecīgajā 
ražojumu kategorijā ir nedroša.
* OV: norādīt dienu, kurā šī regula stājās spēkā.

Or. fr

Pamatojums

Pašlaik strauji attīstās nanomateriālu tehnoloģija, un ir svarīgi sniegt īpašas garantijas, lai to 
izmantošana nestu labumu un būtu nekaitīga patērētājiem.

Grozījums Nr. 80
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Nanomateriāli

Komisija katru gadu pilnvaro PPZK 
publicēt ziņojumu par nanomateriāliem, 
ko izmanto kosmētikas līdzekļos.
Šajā ziņojumā ņem vērā:
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– paziņojumus, kas gada laikā saņemti 
saskaņā ar šīs regulas 10. pantu;
– plašu pārskatu par jaunākajiem vai 
nesen publicētajiem zinātniskajiem datiem 
drošuma jomā;
– ikvienas zinātniskās komitejas atzinumu 
par nanomateriāliem.
Pēc PPZK iesniegtā sastāvdaļu 
novērtējuma Komisija vajadzības 
gadījumā var ierosināt pasākumus 
patērētāju drošības uzlabošanai.

Or. en

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 81
Dan Jørgensen

Regulas priekšlikums
12.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

12.a pants
Vielas, kas ievērojami sensibilizē ādu

1. Attiecībā uz vielām, ko PPZK atzinusi 
par spēcīgiem sensibilizatoriem, Komisija 
ne vēlāk kā divu gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā nāk klajā ar 
priekšlikumu aizliegt to izmantošanu 
kosmētikas līdzekļos.
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Turpmāk Komisija vēlākais sešu mēnešu 
laikā pēc PPZK atzinuma publicēšanas, 
kurā viela ir atzīta par spēcīgu 
sensibilizatoru, nāk klajā ar priekšlikumu 
aizliegt tās izmantošanu kosmētikas 
līdzekļos.
2. Attiecībā uz vielām, ko PPZK atzinusi 
par spēcīgiem sensibilizatoriem, Komisija 
vēlākais piecu gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā nāk klajā ar priekšlikumu 
aizliegt to izmantošanu kosmētikas 
līdzekļos.
Turpmāk Komisija vēlākais sešu mēnešu 
laikā pēc PPZK atzinuma publicēšanas, 
kurā viela ir atzīta par spēcīgu 
sensibilizatoru, nāk klajā ar priekšlikumu 
aizliegt tās izmantošanu kosmētikas 
līdzekļos.
3. Komisija var nākt klajā ar priekšlikumu 
ierobežot, nevis aizliegt 1. un 2. punktā 
minēto vielu izmantošanu, ja ir izpildīti 
abi šeit norādītie nosacījumi:
i) PPZK ir novērtējusi šīs vielas un 
atzinusi tās par drošām, jo īpaši ņemot 
vērā to iedarbību;
ii) nav pieejamas piemērotas alternatīvas 
vielas, kas dokumentētas alternatīvu 
analīzē.
Komisija pilnvaro PPZK atkārtoti novērtēt 
šīs vielas, tiklīdz rodas bažas par 
drošumu, vēlākais ik 5 gadus pēc to 
iekļaušanas III un IV pielikumā.
4. Pildot šā panta 1., 2. un 3. punkta 
noteikumus, Komisija ievēro 26. pantā 
minēto procedūru.
5. Komisija vēlākais 7 gadu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā izvērtē šajā pantā 
izklāstīto pasākumu ietekmi un vajadzības 
gadījumā nāk klajā ar plānu, kā 
nodrošināt pienācīgu kontroli pār risku, 
ko patērētājiem rada vielas, kuras 
iedarbojas kā spēcīgs sensibilizators.

Or. en
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Pamatojums

Matu krāsošanas līdzekļu izraisīta kontaktalerģija un alerģiskais kontaktdermatīts ir nopietna 
veselības problēma, kas skar patērētājus un visu sabiedrību. Matu krāsošanas līdzekļi var 
izraisīt ļoti spēcīgas alerģiskas reakcijas, kuru rezultātā var iestāties slimības atvaļinājums, 
hospitalizācija un pat nāve. Turklāt profesionālo frizieru darba vidi var ievērojami pasliktināt 
saskare ar šiem ķīmiskajiem produktiem, radot darbnespēju un pirmstermiņa pensionēšanos. 
Alerģiskās reakcijas ir diezgan izplatītas, un ziņo, ka 5,3 % patērētāju novērota ādas reakcija 
pēc matu krāsošanas.

Grozījums Nr. 82
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – aa apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

aa) izcelsmes valsts, ja kosmētikas 
līdzeklis ir ražots ārpus Kopienas;

Or. pt

Grozījums Nr. 83
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – c apakšpunkts – 4. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Minimālais  termiņš nav obligāti jānorāda 
kosmētikas līdzekļiem, kuru minimālais 
termiņš pārsniedz 30 mēnešus. Šādiem 
kosmētikas līdzekļiem norāda termiņu, 
kurā kosmētikas līdzeklis pēc tā 
iepakojuma atvēršanas ir drošs  . Šo 
informāciju norāda ar simbolu, kurš ir 
noteikts šīs regulas VII pielikuma 
2. punktā  un aiz kura norādīts termiņš 
(mēnešos un/vai gados);

Svītrots

Or. pt
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Grozījums Nr. 84
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

g) sastāvdaļu saraksts . Šo informāciju var 
norādīt tikai uz iepakojuma. Šā saraksta 
priekšā ir termins  „sastāvdaļas”.

g) sastāvdaļu saraksts, pamatojoties uz 
INCI (Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu
vienotā starptautiskā nomenklatūra). Šo 
informāciju var norādīt tikai uz 
iepakojuma. Šā saraksta priekšā ir termins
„sastāvdaļas”.

Or. pt

Grozījums Nr. 85
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas sastāvdaļas, kas pieder pie 
nanomateriāliem, skaidri norāda 
sastāvdaļu sarakstā. Šādu sastāvdaļu
nosaukuma priekšā ir vārds „nano”.

Or. fr

Pamatojums

Tā kā pārskatītajos tiesību aktos par kosmētikas līdzekļiem uz nanotehnoloģijām attiecas 
īpaši noteikumi, ja kosmētikas līdzeklis satur nanomateriālus, tas ir jānorāda ražojuma 
sastāvdaļu sarakstā. Tas nodrošinās pamatinformāciju un pārredzamību visām ieinteresētām 
personām (patērētājiem, uzraudzības iestādēm u. c.).
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Grozījums Nr. 86
Åsa Westlund

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Visas sastāvdaļas, kas pieder pie 
nanomateriāliem, skaidri norāda 
sastāvdaļu sarakstā. Sastāvdaļas 
nosaukuma priekšā ir vārds „nano”.

Or. en

Pamatojums

Lai varētu atšķirt kosmētikas līdzekļus, kas satur nanomateriālus, visi kosmētikas līdzekļos 
izmantotie nanomateriāli ir jānorāda ražojumu sastāvdaļu sarakstā.

Grozījums Nr. 87
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – 3.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Nanomateriālus norāda, pievienojot 
priekšā vārdu „nano”.

Or. en

Pamatojums

Nanomateriālu izmantošana ir skaidri jānorāda sastāvdaļu sarakstā. Tas ir saskaņā ar 
28. punktu Eiropas Parlamenta 2006. gada 28. septembra rezolūcijā par nanozinātnēm un 
nanotehnoloģijām, kurā iekļauts ieteikums patēriņa preču sastāvdaļu sarakstā norādīt, ka tām 
ir pievienotas īpaši izgatavotas nanodaļiņas. Tam ir jo lielāka nozīme tāpēc, ka kosmētikas 
līdzekļu sastāvā vēl vairākus gadus var būt pašreiz zināmi, bet nepārbaudīti nanomateriāli.
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Grozījums Nr. 88
Duarte Freitas

Regulas priekšlikums
15. pants – 1. punkts – g apakšpunkts – 5. daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Krāsvielas , kas nav paredzētas matu 
krāsošanai,  var iekļaut sarakstā jebkurā 
secībā aiz pārējām kosmētikas līdzekļa
sastāvdaļām . Dekoratīviem kosmētikas 
līdzekļiem, ko laiž tirgū vairākos krāsu 
toņos, sarakstā var iekļaut visas 
izmantojamās krāsvielas , kas nav 
paredzētas matu krāsošanai , ja ir 
pievienoti vārdi „var saturēt” vai simbols 
„+/-”.

Krāsvielas, kas nav paredzētas matu 
krāsošanai, var iekļaut sarakstā jebkurā 
secībā aiz pārējām kosmētikas līdzekļa 
sastāvdaļām . Dekoratīviem kosmētikas 
līdzekļiem, ko laiž tirgū vairākos krāsu 
toņos, sarakstā var iekļaut visas 
izmantojamās krāsvielas , kas nav 
paredzētas matu krāsošanai, ja ir pievienoti 
vārdi „var saturēt” vai simbols „+/-”. 
Izmanto CI (Krāsu indekss) 
nomenklatūru.

Or. pt

Grozījums Nr. 89
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
15. pants – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

7. Informāciju, kas minēta 1. punkta 
g) apakšpunktā, izsaka, lietojot vienoto 
sastāvdaļas nosaukumu, kas ir noteikts 
28. pantā minētajā glosārijā. Ja vienotā 
sastāvdaļas nosaukuma nav, lieto terminu, 
kas ir iekļauts vispārpieņemtā 
nomenklatūrā.

7. Informāciju, kas minēta 1. punkta 
g) apakšpunktā, izsaka, lietojot vienoto 
sastāvdaļas nosaukumu, kas ir noteikts 
28. pantā minētajā glosārijā saskaņā ar 
Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu vienoto 
starptautisko nomenklatūru (INCI). Ja 
vienotā sastāvdaļas nosaukuma nav, lieto 
terminu, kas ir iekļauts vispārpieņemtā 
nomenklatūrā.

Or. fr

Pamatojums

Regulas 28. pantā paredzēts, ka Komisija sagatavo un atjaunina sastāvdaļu vienoto 
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nosaukumu glosāriju. Minētā glosārija pamatā ir Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu vienotā 
starptautiskā nomenklatūra (INCI).

Grozījums Nr. 90
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
16. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šajās zīmēs nedrīkst sniegt nepatiesu 
informāciju un/vai ja tā jebkādā veidā, 
tostarp vispārējā sniegumā, maldina vai, 
iespējams, maldina vidusmēra patērētāju, 
pat ja šī informācija ir faktiski pareiza, 
attiecībā uz vienu vai vairākiem šeit 
uzskaitītajiem elementiem un jebkādā 
gadījumā liek vai, iespējams, liek 
patērētājam pieņemt lēmumu veikt 
darījumu, kādu viņš citādi nebūtu 
pieņēmis:
a) kosmētikas līdzekļa esamība vai 
īpašības;
b) kosmētikas līdzekļa galvenās īpašības, 
piemēram, tā pieejamība, labumi, riska 
faktori, izpildījums, sastāvs, piederumi, 
garantijas apkalpošana un sūdzību 
izskatīšana, izgatavošanas vai sniegšanas 
metode un laiks, piegāde, atbilsme 
nolūkam, lietojums, daudzums, 
specifikācija, ģeogrāfiskā un komerciālā 
izcelsme vai sagaidāmie lietošanas 
rezultāti, ar šo produktu veikto testu vai 
pārbaužu rezultāti vai materiāla pazīmes;

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums pilnīgi saskan ar Direktīvu 2005/29/EK par negodīgu komercpraksi iekšējā 
tirgū, precīzāk, ar tās 6. pantu un 14. apsvērumu, kur noteikts, ka būtu vēlams, lai maldinoša 
komercprakse ietvertu tādu negodīgu praksi, arī maldinošu reklāmu, kas, maldinot 
patērētājus, viņiem liedz iespēju izdarīt pamatotu un tādējādi arī efektīvu izvēli.
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Grozījums Nr. 91
Frédérique Ries, Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
16. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Divu gadu laikā …* Komisija iesniedz 
Eiropas Parlamentam un Padomei 
ziņojumu par visām kosmētikas līdzekļiem 
piedēvētajām īpašībām un par
pierādījumiem, kas sniegti saskaņā ar 
8. panta 2. punkta d) apakšpunktu. 
Komisija pirmām kārtām pievēršas 
apgalvojumiem par kosmētikas līdzekļu 
dabīgajām vai bioloģiskajām īpašībām, 
kvalitātes marķējumam un attiecīgajam 
pamatojumam.
* Regulas spēkā stāšanās diena.

Or. fr

Pamatojums

Pēdējā laikā plaši izplatītie dažnedažādie apzīmējumi „bioloģisks” vai „dabīgs”, kā arī 
kvalitātes marķējums, kas atšķiras dažādās dalībvalstīs vai pat vienā dalībvalstī, var maldināt 
patērētājus un traucēt kosmētikas līdzekļu brīvu kustību. Tāpēc ir ļoti svarīgi pirmām kārtām 
pievērsties šādiem apgalvojumiem.

Grozījums Nr. 92
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
18. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis veic arī tirgus iekšējo 
kontroli, lai atklātu viltotus ražojumus, 
kuri tātad neatbilst 21. pantā noteiktajām 
prasībām.
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Or. fr

Grozījums Nr. 93
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
22. pants – 1. un 2. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja nepiemēro 21. pantu un kompetentā 
iestāde konstatē, ka tirgū laistais 
kosmētikas līdzeklis var radīt nopietnu 
risku cilvēka veselībai, tā veic visus 
atbilstīgos pagaidu pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka kosmētikas līdzeklis ir 
izņemts vai atsaukts no tirgus, vai citādi tā 
pieejamība tirgū ir ierobežota.

1. Ja nepiemēro 21. pantu un kompetentā 
iestāde konstatē, ka tirgū laistais 
kosmētikas līdzeklis var radīt nopietnu 
risku cilvēka veselībai, tā veic visus 
atbilstīgos pagaidu pasākumus, lai 
nodrošinātu, ka kosmētikas līdzeklis ir 
izņemts vai atsaukts no tirgus, vai citādi tā 
pieejamība tirgū ir ierobežota.

Ja piemēro 21. pantu un atbildīgā persona 
nepiekrīt kompetentās iestādes 
interpretācijai attiecībā uz atbilstību vai 
piedāvātajiem pasākumiem stāvokļa 
izlabošanai, kompetentā iestāde un 
atbildīgā persona, neskarot 21. pantu, 
apstiprina, ka ir radušās domstarpības.

2. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes par veiktajiem 
pasākumiem un nosūta apliecinošus datus.

2. Kompetentā iestāde nekavējoties 
informē Komisiju un pārējo dalībvalstu 
kompetentās iestādes par veiktajiem 
pasākumiem un nosūta apliecinošus datus 
gadījumos, uz kuriem attiecas 1. punkta 
pirmā daļa, vai — gadījumos, uz kuriem 
attiecas 1. punkta otrā daļa — nosūta 
detalizētu informāciju par domstarpībām.

Pirmās daļas vajadzībām izmanto 
Direktīvas 2001/95/EK 12. panta 1. punktā 
paredzēto informācijas apmaiņas sistēmu.

Piemērojot šā punkta pirmo daļu, izmanto 
Direktīvas 2001/95/EK 12. panta 1. punktā 
paredzēto informācijas apmaiņas sistēmu.

Piemēro Direktīvas 2001/95/EK 12. panta 
2., 3. un 4. punktu.

Piemēro Direktīvas 2001/95/EK 12. panta 
2., 3. un 4. punktu.

Or. fr

Pamatojums

Jāpieļauj iespēja, ka atbildīgajai personai un kompetentajai iestādei var rasties domstarpības 
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par regulas interpretēšanu. Ir jānosaka kārtība, kā nodrošināt vienādu regulas piemērošanu, 
ja rodas šādas domstarpības.

Grozījums Nr. 94
Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
22.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

22.a pants
Pārsūdzēšana

1. Persona, kas atbildīga par kosmētikas 
līdzekļa laišanu tirgū, var pārsūdzēt 
kompetentās iestādes piedāvātos vai 
noteiktos pasākumus, kas veikti, ievērojot 
21. un 22. pantu.
2. Pārsūdzībai, kas iesniegta saskaņā ar 
1. punktu, ir atliekošs efekts.
3. Tādēļ pārsūdzību un pamatojumu 
rakstveidā iesniedz Komisijai divu nedēļu 
laikā, skaitot no dienas, kad kompetentā 
iestāde paziņojusi iesaistītajai atbildīgajai 
personai par piedāvātajiem vai 
noteiktajiem pasākumiem.
4. Komisija triju mēnešu laikā nosaka, vai 
1. punktā minētie pasākumi ir pamatoti. 
Tālab Komisija, kad vien iespējams, 
apspriežas ar ieinteresētajām personām, 
dalībvalstīm un PPZK. Tā paziņo 
secinājumus kompetentajai iestādei un 
atbildīgajai personai.
5. Ja Komisija uzskata, ka piedāvātie vai 
noteiktie pasākumi ir nepamatoti, 
attiecīgā kompetentā iestāde atceļ šos 
pasākumus.

Or. fr

Pamatojums

Jāpieļauj iespēja, ka atbildīgajai personai un kompetentajai iestādei var rasties domstarpības 
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par regulas interpretēšanu. Ir jānosaka kārtība, kā nodrošināt vienādu regulas piemērošanu 
šādu domstarpību gadījumā (līdzīgi kā tas paredzēts REACH tiesību aktos.

Grozījums Nr. 95
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja pastāv tāds potenciāls risks cilvēka 
veselībai, kuru rada vielu lietošana 
kosmētikas līdzekļos un kurš jārisina visā 
Kopienā, Komisija, apspriedusies ar PPZK, 
var attiecīgi grozīt II līdz VI pielikumu.

1. Ja pastāv tāds potenciāls risks videi, kas 
noteikts saskaņā ar REACH regulu un
kuru rada vielu lietošana kosmētikas 
līdzekļos, kas jānovērš Kopienas mērogā, 
Komisija, apspriedusies ar Veselības un 
vides apdraudējuma zinātnisko komiteju 
(SCHER), var attiecīgi grozīt II līdz 
VI pielikumu.

Or. pl

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 96
John Bowis, Vittorio Prodi

Regulas priekšlikums
26. pants – 1. punkts – 2.a daļa (jauna)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv nepieļaujams risks videi, kas 
novērtēts saskaņā ar REACH regulu un
kuru rada noteiktu vielu izmantošana 
kosmētikas līdzekļos, kas jānovērš 
Kopienas mērogā, Komisija, apspriedusies 
ar Veselības un vides apdraudējuma 
zinātnisko komiteju (SCHER), var 
attiecīgi grozīt II līdz VI pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Vielas, ko izmanto kosmētikas un higiēnas līdzekļos, var apdraudēt vidi. Kosmētikas līdzekļu 
un to sastāvdaļu ietekmi uz vidi novērtē Eiropas Ķīmisko vielu aģentūra (ECHA) un 
reglamentē REACH regula. Izņēmuma gadījumos, ja vides apdraudējums vēl nav pienācīgi 
novērtēts saskaņā ar spēkā esošajiem ES tiesību aktiem, ir jābūt riska novērtēšanas 
mehānismam, iesaistot SCHER, un pienācīgai riska pārvaldībai, ko veic Eiropas Komisija 
saskaņā ar Kosmētikas līdzekļu regulas II līdz VI pielikumu.

Grozījums Nr. 97
Anne Ferreira

Regulas priekšlikums
26. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1.a Komisija 24 mēnešu laikā pēc šīs 
regulas stāšanās spēkā izveido 
VIa pielikumu, pamatojoties uz PPZK 
veikto riska novērtējumu.

Or. fr
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Pamatojums

Ir jānosaka pamats, procedūra un termiņš, lai izveidotu jaunu VIa pielikumu par atļautajām 
nanotehnoloģijām. Jaunā pielikuma pārskatīšanas kārtība būs tāda pati, kā tas izklāstīts 
26. panta attiecīgajos punktos.

Grozījums Nr. 98
Bogusław Sonik, Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
26. pants – 1.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Ja pastāv potenciāls risks videi, kas 
noteikts saskaņā ar REACH regulu un 
kuru rada dažu vielu izmantošana 
kosmētikas līdzekļos, kas jāreglamentē 
Kopienas mērogā, Komisija, apspriedusies 
ar Veselības un vides apdraudējuma 
zinātnisko komiteju (SCHER), var 
attiecīgi grozīt II līdz VI pielikumu.

Or. pl

Pamatojums

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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Grozījums Nr. 99
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
26.a pants (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

26.a pants
Gatavo kosmētikas līdzekļu drošuma 

novērtēšana
Vajadzības gadījumā, lai panāktu drošu 
vielu izmantošanu kosmētikas līdzekļos, 
kas laisti tirgū, Komisija, apspriedusies ar 
Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru (ECHA), 
apsver nepieciešamību pielāgot Regulu 
(EK) Nr. 1907/2006 un, ja vajag, ierosināt 
tās grozījumus.

Or. fr

Pamatojums

Vērtējot gatavo kosmētikas līdzekļu drošumu, jāņem vērā visa svarīgā informācija, kas ir 
pieejama. Lielu atspaidu šajā darbā var sniegt ziņojumi, kas sagatavoti saskaņā ar Regulu 
1907/2006.

Grozījums Nr. 100
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
28. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Komisija sagatavo un atjaunina sastāvdaļu 
vienoto nosaukumu glosāriju. Glosārijs nav 
kosmētikas līdzekļos atļauto sastāvdaļu 
saraksts.

Komisija sagatavo un atjaunina sastāvdaļu 
vienoto nosaukumu glosāriju saskaņā ar
Kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu vienoto 
starptautisko nomenklatūru (INCI) un 
Chemical Abstract Service (CAS) 
datubāzi. Glosārijs nav kosmētikas 
līdzekļos atļauto sastāvdaļu saraksts.

Sastāvdaļas vienoto nosaukumu piemēro 
tirgū laisto kosmētikas līdzekļu 

Sastāvdaļas vienoto nosaukumu piemēro 
tirgū laisto kosmētikas līdzekļu 
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etiķetēšanai vēlākais 12 mēnešus pēc 
glosārija publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

etiķetēšanai vēlākais divu gadu laikā pēc 
glosārija publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī.

Or. fr

Pamatojums

INCI nosaukumu izmantošana, gatavojot sastāvdaļu vienoto nosaukumu glosāriju, atbilst 
Komisijas Lēmumam 96/335/EK.

Jaunās marķēšanas un iesaiņošanas prasības, kas saistītas ar sastāvdaļu nosaukumu 
izmaiņām, prasīs daudz ilgāku laiku nekā 12 mēneši. Divi gadi ir daudz reālāks termiņš.

Grozījums Nr. 101
Dominique Vlasto

Regulas priekšlikums
31. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 
saskaņotais standarts pilnībā neatbilst šīs 
regulas attiecīgajos noteikumos 
paredzētajām prasībām, Komisija vai 
attiecīgā dalībvalsts šo jautājumu ar 
attiecīgo pamatojumu izvirza izskatīšanai 
komitejā, kas izveidota ar 5. pantu 
Direktīvā 98/34/EK. Komiteja nekavējoties 
sniedz atzinumu.

1. Ja dalībvalsts vai Komisija uzskata, ka 
saskaņotais standarts pilnībā neatbilst šīs 
regulas attiecīgajos noteikumos 
paredzētajām prasībām vai ka jauninājums 
labāk atbildīs prasībām, kas norādītas šīs 
regulas attiecīgajos noteikumos, un 
nodrošinās cilvēku veselības aizsardzību 
augstākā līmenī, Komisija vai attiecīgā 
dalībvalsts šo jautājumu ar attiecīgo 
pamatojumu izvirza izskatīšanai komitejā, 
kas izveidota ar 5. pantu Direktīvā 
98/34/EK. Komiteja nekavējoties sniedz 
atzinumu.

Or. fr

Pamatojums

Saskaņā ar paskaidrojuma rakstā izklāstīto 3. mērķi ir jānodrošina, ka ES tirgū laistie 
kosmētikas līdzekļi ir droši, ņemot vērā inovācijas šajā nozarē. Jāpastāv iespējai, ka 
dalībvalsts vai Komisija var vērsties komitejā, kas izveidota ar Direktīvas 98/34/EK 5. pantu, 
ar mērķi pārskatīt saskaņoto standartu, ja tā uzskata, ka jauninājums nodrošinās labāku 
atbilstību šīs regulas attiecīgajiem noteikumiem, jo īpaši noteikumiem par cilvēku veselības 
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aizsardzību.

Grozījums Nr. 102
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
34. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Regulas 26. panta 2. punktu 
nepiemēro kosmētikas līdzekļiem, kas 
satur nanomateriālus, kuri vēl nav 
iekļauti VIa pielikumā, ja šie līdzekļi ir 
laisti tirgū pirms šā panta 1. punktā 
minētās dienas. Šie kosmētikas līdzekļi 
drīkst atrasties tirgū divus gadus pēc 
2. punktā minētās dienas. Pēc minētās 
dienas sāk piemērot 11. panta 1. punkta 
h) apakšpunktu un 26. panta 2. punktu.

Or. en

Pamatojums

Referentes ierosinātās izmaiņas grozījumā Nr. 28, lai novērstu nopietnu trūkumu. 

Pašlaik nanomateriālus galvenokārt izmanto kā UV filtrus, piemēram, titāna dioksīdu. Titāna 
dioksīds jau ir iekļauts VI pielikumā, lai gan tā nanoformai nav veikta nanospecifiska 
pārbaude. Iekļaušana III–VI pielikumā pati par sevi vēl negarantē šādu sastāvdaļu 
nekaitīgumu, izmantojot to nanoformu, tāpēc šādu lietojumu nevajadzētu atļaut.  Visi 
nanomateriāli neatkarīgi no funkcijas ir jāiekļauj VIa pielikumā, ja to lietojums ir drošs.

Grozījums Nr. 103
Urszula Krupa

Regulas priekšlikums
34. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz drošuma novērtējumu 
(7. pants) un kosmētikas līdzekļu 
informatīvo dokumentāciju (8. pants) 
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līdzekļiem, kas laisti tirgū no [jānorāda 
diena — divdesmitā diena pēc šīs regulas 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī] līdz [jānorāda diena 
— 60 mēnešus pēc šīs regulas 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī], var piemērot 
pašreizējos noteikumus.

Or. pl

Pamatojums

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.

Grozījums Nr. 104
Małgorzata Handzlik

Regulas priekšlikums
34. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Attiecībā uz drošuma novērtējumu 
(7. pants) un kosmētikas līdzekļu 
informatīvo dokumentāciju (8. pants) 
līdzekļiem, kas laisti tirgū no [jānorāda 
diena — divdesmitā diena pēc šīs regulas 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī] līdz [jānorāda diena 
— 60 mēnešus pēc šīs regulas 
publicēšanas Eiropas Savienības 
Oficiālajā Vēstnesī], var piemērot 
pašreizējos noteikumus.

Or. pl
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Pamatojums

Jaunajā regulas priekšlikumā ir iekļautas jaunas un sīki izklāstītas prasības attiecībā uz 
ražojumu drošuma novērtējumu un dokumentāciju, kā arī labu ražošanas praksi (LRP). Tās ir 
vērtējamas pozitīvi, jo prasību mērķis ir uzlabot patērētāju drošību. Tas tomēr prasīs 
daudziem ražotājiem lielus pūliņus un ievērojamas izmaksas. Papildu izmaksas vissmagāk 
skars mazos un vidējos uzņēmumus (MVU). Tādēļ regulas priekšlikumā ir jāietver noteikumi, 
kas palīdz MVU pielāgoties jaunajām prasībām.

Grozījums Nr. 105
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Līdzekļa kvalitatīvā un kvantitatīvā
sastāva apraksts, tostarp vielu ķīmiskā 
identitāte (t. sk. ķīmiskais nosaukums, 
INCI, CAS, EINECS/ELINCS) un 
paredzētā funkcija. Ēteriskajām eļļām, 
smaržkompozīcijām un smaržām —
kompozīcijas nosaukuma apraksts un koda 
numurs, kā arī piegādātāja nosaukums.

Līdzekļa kvalitatīvais un kvantitatīvais
sastāvs, tostarp vielu ķīmiskā identitāte 
(t. sk. ķīmiskais nosaukums, INCI, CAS, 
EINECS/ELINCS) un paredzētā funkcija. 
Ēteriskajām eļļām, smaržkompozīcijām un 
smaržām — kompozīcijas nosaukuma 
apraksts un koda numurs, kā arī 
piegādātāja nosaukums.

Or. en

Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
Ir vajadzīga pati informācija, nevis tās apraksts. 

Grozījums Nr. 106
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 2. punkts – 1. un 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vielu, izejvielu un kosmētikas līdzekļa 
fizikālo un ķīmisko īpašību apraksts.

Vielu, izejvielu un kosmētikas līdzekļa 
fizikālās un ķīmiskās īpašības.

Kosmētikas līdzekļa stabilitātes apraksts Kosmētikas līdzekļa stabilitāte saprātīgi 
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saprātīgi paredzamos lietošanas apstākļos. paredzamos lietošanas apstākļos.

Or. en

Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
Ir vajadzīga pati informācija, nevis tās apraksts. 

Grozījums Nr. 107
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 3. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Izejvielas un kosmētikas līdzekļa 
mikrobioloģisko specifikāciju apraksts. 
Īpašu vērību pievērš kosmētikas 
līdzekļiem, ko lieto ap acīm, uz jebkurām 
gļotādām, uz bojātas ādas, kā arī bērni 
vecumā līdz trim gadiem, vecāka 
gadagājuma cilvēki un personas ar jutīgu 
imūnsistēmu.

Izejvielas un kosmētikas līdzekļa 
mikrobioloģiskā specifikācija. Īpašu 
vērību pievērš kosmētikas līdzekļiem, ko 
lieto ap acīm, uz jebkurām gļotādām, uz 
bojātas ādas, kā arī bērni vecumā līdz trim 
gadiem, vecāka gadagājuma cilvēki un 
personas ar jutīgu imūnsistēmu.

Or. en

Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
Ir vajadzīga pati informācija, nevis tās apraksts.

Grozījums Nr. 108
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 4. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Vielu un izejvielu tīrības apraksts. Vielu un izejvielu tīrība.
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Or. en

Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
Ir vajadzīga pati informācija, nevis tās apraksts.

Grozījums Nr. 109
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 4. punkts – 3. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Attiecīgo iepakojuma materiāla īpašību 
apraksts, īpaši saistībā ar tīrību un 
stabilitāti.

Attiecīgās iepakojuma materiāla īpašības, 
īpaši saistībā ar tīrību un stabilitāti.

Or. en

Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
Ir vajadzīga pati informācija, nevis tās apraksts.

Grozījums Nr. 110
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 5. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Parastas un saprātīgi paredzamas līdzekļa
lietošanas apraksts. Pamatojumu 
paskaidro ar brīdinājumiem un citiem 
paskaidrojumiem līdzekļa etiķetē.

Līdzekļa parastā un saprātīgi paredzamā 
lietošana. Pamatojumu paskaidro ar 
brīdinājumiem un citiem paskaidrojumiem 
līdzekļa etiķetē.

Or. en
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Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
Ir vajadzīga pati informācija, nevis tās apraksts. 

Grozījums Nr. 111
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 6. punkts – ievads

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmētikas līdzekļa iedarbības apraksts, 
ņemot vērā 5. punktā minētos 
konstatējumus saistībā ar

Dati par kosmētikas līdzekļa iedarbību un 
tās novērtējums, ņemot vērā 5. punktā 
minētos konstatējumus saistībā ar

Or. en

Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
Ir vajadzīga pati informācija un tās novērtējums, nevis apraksts.

Grozījums Nr. 112
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 7. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Apraksts par iedarbību uz vielām, kuras 
satur kosmētikas līdzeklis, attiecībā uz 
atbilstīgām toksikoloģiskās iedarbības 
robežvērtībām, ievērojot 6. punktā minēto 
informāciju.

Dati un novērtējums saistībā ar to vielu 
iedarbību, kuras satur kosmētikas līdzeklis, 
attiecībā uz atbilstīgām toksikoloģiskās 
iedarbības robežvērtībām, ievērojot 
6. punktā minēto informāciju.

Or. en

Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
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Ir vajadzīga pati informācija un tās novērtējums, nevis apraksts.

Grozījums Nr. 113
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot 14. pantu — visu atbilstošu 
vielas pieļaujamo toksikoloģisko 
daudzumu toksikoloģiskās iedarbības 
robežvērtību raksturojums. Īpašu vērību 
pievērš lokālam toksicitātes novērtējumam; 
ja konstatē ādas vai acu kairinājumu vai 
ādas sensibilizāciju un ja konstatē UV 
absorbciju, veic fototoksicitātes 
novērtējumu.

Neierobežojot 14. pantu — visu atbilstošu 
vielas pieļaujamo toksikoloģisko 
daudzumu toksikoloģiskās iedarbības 
robežvērtību novērtējums. Īpašu vērību 
pievērš lokālam toksicitātes novērtējumam; 
ja konstatē ādas vai acu kairinājumu vai 
ādas sensibilizāciju un ja konstatē UV 
absorbciju, veic fototoksicitātes 
novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
Ir vajadzīgs informācijas novērtējums, nevis tās „apraksts”.

Grozījums Nr. 114
Frédérique Ries

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 8. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neierobežojot 14. pantu — visu atbilstošu 
vielas pieļaujamo toksikoloģisko 
daudzumu toksikoloģiskās iedarbības 
robežvērtību raksturojums. Īpašu vērību 
pievērš lokālam toksicitātes novērtējumam; 
ja konstatē ādas vai acu kairinājumu vai 
ādas sensibilizāciju un ja konstatē UV 
absorbciju, veic fototoksicitātes 
novērtējumu.

Neierobežojot 14. pantu — visu atbilstošu 
vielas pieļaujamo toksikoloģisko 
daudzumu toksikoloģiskās iedarbības 
robežvērtību raksturojums, kuriem 
saskaņā ar PPZK norādījumiem ir svarīga 
nozīme, pārbaudot kosmētikas līdzekļu 
sastāvdaļas un vērtējot to drošumu, jo 
īpaši attiecībā uz līdzekli, kurā izmanto šo 
vielu. Īpašu vērību pievērš lokālam 
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toksicitātes novērtējumam; ja konstatē ādas 
vai acu kairinājumu vai ādas sensibilizāciju 
un ja konstatē UV absorbciju, veic 
fototoksicitātes novērtējumu.

Or. en

Pamatojums

Ražotājiem, kas novērtē, cik drošas ir vielas, ko viņi izmanto kosmētikas līdzekļos, vienmēr 
jāievēro PPZK norādījumi, kas izstrādāti kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu testēšanai un 
obligātai drošuma novērtēšanai.

Grozījums Nr. 115
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 8. punkts – 3. daļa – 3. ievilkums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

– vielu mijiedarbību. – vielu mijiedarbību (kumulatīvo un 
sinerģisko efektu).

Or. en

Pamatojums

Kosmētikas līdzekļi satur daudz dažādu vielu. Arī cilvēki lieto daudz dažādu kosmētikas 
līdzekļu. Analizējot toksikoloģisko profilu, īpaša vērība jāpievērš iespējamam kumulatīvam un 
sinerģiskam efektam.

Grozījums Nr. 116
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 9. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Kosmētikas līdzekļa nevēlamas ietekmes 
un nopietnas nevēlamas ietekmes apraksts
vai attiecīgā gadījumā citu kosmētikas 

Izsmeļoši dati par kosmētikas līdzekļa 
nevēlamo ietekmi un nopietno nevēlamo 
ietekmi vai attiecīgā gadījumā par citu 
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līdzekļu apraksts. Aprakstā ietver 
statistikas datus.

kosmētikas līdzekļu ietekmi. Aprakstā 
ietver statistikas datus.

Or. en

Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
Ir vajadzīgi izsmeļoši dati, nevis informācijas „apraksts”.

Grozījums Nr. 117
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cita attiecīgā informācija, piemēram, 
apraksts par pašreizējiem pētījumiem 
attiecība uz brīvprātīgiem cilvēkiem.

Cita noderīga informācija, piemēram, par 
pašreizējiem pētījumiem ar 
brīvprātīgajiem.

Or. en

Pamatojums

Pievienotais vārds „apraksts” nevieš skaidrību. To nelieto šajā sakarībā pašreizējā direktīvā. 
Ir vajadzīga pati informācija, nevis tās „apraksts”. 

Grozījums Nr. 118
Françoise Grossetête

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cita attiecīgā informācija, piemēram, 
apraksts par pašreizējiem pētījumiem 
attiecība uz brīvprātīgiem cilvēkiem.

Cita noderīga informācija, piemēram, par 
pašreizējiem pētījumiem ar 
brīvprātīgajiem, vai attiecīgi apstiprināti 
un pamatoti riska novērtēšanas rezultāti, 
kas gūti citās saistītās jomās.
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Or. fr

Pamatojums

Jāparedz iespēja izmantot esošos riska novērtēšanas datus, kas gūti citās jomās, ja šādi dati 
var noderēt, vērtējot konkrēta ražojuma drošumu.

Grozījums Nr. 119
Lambert van Nistelrooij

Regulas priekšlikums
I pielikums – A daļa – 10. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Cita attiecīgā informācija, piemēram, 
apraksts par pašreizējiem pētījumiem 
attiecība uz brīvprātīgiem cilvēkiem.

Cita noderīga informācija, piemēram, par 
pašreizējiem pētījumiem ar 
brīvprātīgajiem, ņemot vērā arī 
apstiprinātus un pamatotus riska 
novērtēšanas rezultātus, kas gūti citās 
saistītās jomās.

Or. en

Pamatojums

Jāparedz iespēja izmantot esošos riska novērtēšanas datus, kas gūti citās jomās, bet tikai tad, 
ja tie tiešam var būt noderīgi, vērtējot attiecīgā kosmētikas līdzekļa drošumu.

Grozījums Nr. 120
Vittorio Prodi, Donato Tommaso Veraldi

Regulas priekšlikums
I pielikums – B daļa – 3. punkts – 3. apakšpunts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Novērtē iespējamo kosmētikas līdzekļa 
vielu mijiedarbību. Ja šāda mijiedarbība 
nav gaidāma, to pienācīgi pamato.

Novērtē iespējamo kosmētikas līdzekļa 
vielu mijiedarbību.

Or. en
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Pamatojums

Nevar apliecināt un pienācīgi pamatot neesošu parādību!

Grozījums Nr. 121
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
III pielikums – ievads (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis vielu saraksts neattiecas uz vielām, 
kuras izmanto kā nanomateriālus.

Or. en

Pamatojums

Šis vielu saraksts izveidots „parastām” vielām. Tas nav izveidots vielām nanoformā. Visi 
nanomateriāli, kuru izmantošana ir atzīta par drošu, jāiekļauj VIa pielikumā. Tādēļ skaidri 
jānorāda, ka šis vielu saraksts neattiecas uz vielām, kuras izmanto kā nanomateriālus.

Grozījums Nr. 122
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
IV pielikums – ievads (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis vielu saraksts neattiecas uz vielām, 
kuras izmanto kā nanomateriālus.

Or. en

Pamatojums

Šis vielu saraksts ir izveidots „parastām” vielām. Tas nav izveidots vielām nanoformā. Visi 
nanomateriāli, kuru izmantošana ir atzīta par drošu, jāiekļauj VIa pielikumā. Tādēļ skaidri 
jānorāda, ka šis vielu saraksts neattiecas uz vielām, kuras izmanto kā nanomateriālus.



PE412.251v01-00 62/63 AM\742694LV.doc

LV

Grozījums Nr. 123
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
V pielikums – ievads (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis vielu saraksts neattiecas uz vielām, 
kuras izmanto kā nanomateriālus.

Or. en

Pamatojums

Šis vielu saraksts ir izveidots „parastām” vielām. Tas nav izveidots vielām nanoformā. Visi 
nanomateriāli, kuru izmantošana ir atzīta par drošu, jāiekļauj VIa pielikumā. Tādēļ skaidri 
jānorāda, ka šis vielu saraksts neattiecas uz vielām, kuras izmanto kā nanomateriālus.

Grozījums Nr. 124
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
VI pielikums – ievads (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Šis vielu saraksts neattiecas uz vielām, 
kuras izmanto kā nanomateriālus.

Or. en

Pamatojums

Šis vielu saraksts ir izveidots „parastām” vielām. Tas nav izveidots vielām nanoformā. Visi 
nanomateriāli, kuru izmantošana ir atzīta par drošu, jāiekļauj VIa pielikumā. Tādēļ skaidri 
jānorāda, ka šis vielu saraksts neattiecas uz vielām, kuras izmanto kā nanomateriālus.
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Grozījums Nr. 125
Margrete Auken, Hiltrud Breyer

Regulas priekšlikums
IV a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIa pielikums

Atļautie nanomateriāli

Or. en

Pamatojums

Referentes ierosinātās izmaiņas grozījumā Nr. 29, lai novērstu nopietnu trūkumu. Pašlaik 
nanomateriālus galvenokārt izmanto kā UV filtrus, piemēram, titāna dioksīdu. Titāna dioksīds 
jau ir iekļauts VI pielikumā, lai gan tā nanoformai nav veikta nanospecifiska pārbaude. 
Iekļaušana III–VI pielikumā pati par sevi vēl negarantē šādu sastāvdaļu nekaitīgumu, 
izmantojot to nanoformu, tāpēc šādu lietojumu nevajadzētu atļaut.  Visi nanomateriāli 
neatkarīgi no funkcijas ir jāiekļauj VIa pielikumā, ja to lietojums ir drošs.
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