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PR_COD_1rej

Lainsäädäntömenettelyistä käytettävät symbolit

* Kuulemismenettely
yksinkertainen enemmistö

**I Yhteistoimintamenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

**II Yhteistoimintamenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

*** Hyväksyntämenettely
parlamentin jäsenten enemmistö lukuun ottamatta EY-sopimuksen 
105, 107, 161 ja 300 artiklassa ja EU-sopimuksen 7 artiklassa 
tarkoitettuja tapauksia

***I Yhteispäätösmenettely (ensimmäinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö

***II Yhteispäätösmenettely (toinen käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen kannan hyväksymiseksi
parlamentin jäsenten enemmistö yhteisen kannan hylkäämiseksi tai 
tarkistamiseksi

***III Yhteispäätösmenettely (kolmas käsittely)
yksinkertainen enemmistö yhteisen tekstin hyväksymiseksi

(Ilmoitettu menettely perustuu komission esittämään oikeusperustaan.)

Tarkistukset säädösehdotukseen

Parlamentin tarkistuksissa esitetyt tekstin muutokset merkitään lihavoidulla 
kursiivilla. Kun kyseessä on muutossäädös ja parlamentin tarkistukseen 
sisältyy sellaisenaan olemassa olevan säännöksen tai määräyksen tekstiä, 
johon komissio ei ole ehdottanut muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan.
Merkintä [...] tarkoittaa, että kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä. Pelkkää 
kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta vastaavien yksiköiden huomio 
sellaisiin säädösehdotuksen osiin, jotka ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa 
tekstissä (esimerkiksi selvästi virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois 
jääneet kohdat). Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta 
vastaavat yksiköt.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kosmeettisista 
valmisteista (laaditaan uudelleen)
(KOM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Yhteispäätösmenettely: uudelleenlaadinta)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(KOM(2008)0049),

– ottaa huomioon EY:n perustamissopimuksen 251 artiklan 2 kohdan ja 95 artiklan, joiden 
mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C6-0053/2008),

– ottaa huomioon säädösten uudelleenlaatimistekniikan järjestelmällisestä käytöstä 
28. marraskuuta 2001 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen1,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnalle työjärjestyksen 80 a artiklan 3 kohdan 
mukaisesti osoittaman ... päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan parlamentin puhemiehelle 
työjärjestyksen 80 a artiklan 4 kohdan mukaisesti osoittaman ... päivätyn kirjeen,

– ottaa huomioon komission puheenjohtajan ... päivätyn kirjeen, jossa ilmoitetaan, että 
komissio ei peruuta ehdotustaan,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 80 ja 51 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön sekä oikeudellisten asioiden valiokunnan lausunnon 
(A6-0000/2008),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä 
koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä oleva ehdotus ei sisällä muita 
sisällöllisiä muutoksia kuin ne, jotka siinä on sellaisiksi yksilöity, ja siinä ainoastaan 
kodifioidaan aikaisemman säädöksen muuttumattomina säilyvät säännökset mainittujen 
muutosten kanssa niiden asiasisältöä muuttamatta,

1. hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan 
parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan 
ryhmän suositusten (ja oikeudellisten asioiden valiokunnan hyväksymien teknisten 
mukautusten) perusteella ja sellaisena kuin se on jäljempänä tarkistettuna;

                                               
1 EYVL C 77, 28.3.2002, s. 1.
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2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä tähän ehdotukseen huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella 
ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Nanomateriaalien käyttö 
kosmeettisissa valmisteissa saattaa 
lisääntyä teknologian kehittyessä. 
Korkeatasoisen kuluttajansuojan, 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden ja 
tuottajien oikeusvarmuuden 
varmistamiseksi nanomateriaaleille on 
kehitettävä yhdenmukainen 
kansainvälisen tason määritelmä. 
Yhteisön olisi pyrittävä aikaansaamaan 
sopimus määritelmästä asianmukaisilla 
kansainvälisillä foorumeilla. Jos tällainen 
sopimus saadaan aikaan, tässä 
asetuksessa annettua nanomateriaalien 
määritelmää olisi mukautettava 
vastaavasti.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 b) Ennen sellaisen nanomateriaaleja 
sisältävän kosmeettisen valmisteen 
saattamista markkinoille, jota ei ole vielä 
sisällytetty liitteisiin III–VI a, valmisteen 
sisältämä nanomateriaali olisi arvioitava 
kulutustavaroita käsittelevässä 
tiedekomiteassa asianmukaisen 
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nanomateriaalien turvallisuuden 
arvioinnin perusteella ja lueteltava 
liitteessä VI a 26 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti. Nanomateriaalin 
sisällyttämiseksi liitteen VI a sallittujen 
aineiden luetteloon vastuuhenkilön olisi 
toimitettava komissiolle asiaa koskeva 
pyyntö ja riskinarviointi. 
Riskinarvioinnissa olisi otettava 
huomioon käytetyn nanomateriaalin 
erityisluonne ja kyseisen kosmeettisen 
valmisteen käyttötarkoitus. 
Nanomateriaaleja sisältävää kosmeettista 
valmistetta ei pitäisi saattaa markkinoille, 
jollei kulutustavaroita käsittelevän 
tiedekomitean lausunnossa ole todettu, 
että nanomateriaalin käyttö kyseisessä 
tuotteessa on turvallista.

Or. en

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 c kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 c) Nanomateriaaleihin liittyvistä 
riskeistä ei tällä hetkellä ole riittävästi 
tietoa. Voidakseen paremmin arvioida 
niiden turvallisuutta kulutustavaroita 
käsittelevän tiedekomitean olisi 
kehitettävä testimenetelmiä, joissa otetaan 
huomioon niiden erityisominaisuudet.

Or. en

Perustelu

Nanomateriaaleilla on erityisominaisuuksia pienen kokonsa vuoksi. Olisi kehitettävä erityisiä 
testimenetelmiä niiden erityisominaisuuksiin liittyvien mahdollisten riskien yksilöimiseksi ja 
arvioimiseksi.
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Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 25 d kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 d) Komission olisi tarkasteltava 
nanomateriaaleja koskevia säännöksiä 
säännöllisesti uudelleen tieteellisen 
kehityksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 26 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(26 a) Aineiden ja erityisesti ryhmään 1 
tai 2 kuuluviksi luokiteltujen syöpää 
aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja 
lisääntymiselle vaarallisten aineiden 
turvallisuuden arvioinnissa olisi 
tarkasteltava kaikista lähteistä peräisin 
olevaa kokonaisaltistumista tällaisille 
aineille. Samalla on turvallisuuden 
arviointiin osallistuvien kannalta 
olennaista, että tällaisten 
kokonaisaltistumisarvioiden 
kehittämiseen ja käyttöön sovelletaan 
yhdenmukaistettua lähestymistapaa.  
Näin ollen komission olisi tiiviissä 
yhteistyössä kulutustavaroita käsittelevän 
tiedekomitean, Euroopan 
kemikaaliviraston, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen ja 
muiden asianomaisten sidosryhmien 
kanssa kiireellisesti tarkasteltava näitä 
aineita koskevien 
kokonaisaltistumisarvioiden laatimista ja 
käyttöä sekä laadittava niitä koskevia 
ohjeita.
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Or. en

Perustelu

Erityisesti CMR-aineiden yhteydessä turvallisuuden arvioinnissa on otettava huomioon 
kaikista lähteistä peräisin oleva henkilöiden kokonaisaltistuminen aineelle. On laadittava 
ohjeita kokonaisaltistumisarvioiden laatimiselle ja niiden käytölle yksittäisissä valmisteiden 
turvallisuuden arvioinneissa.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Kosmeettisen valmisteen 
turvallisuuden arvioinnissa olisi voitava 
ottaa huomioon muilla asiaan liittyvillä 
aloilla toteutettujen riskinarviointien 
tulokset. Tällaisten tietojen käyttö olisi 
perusteltava asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Kuluttajaa olisi suojeltava 
harhaanjohtavilta väittämiltä, jotka 
koskevat kosmeettisen valmisteen 
vaikutusta ja muita ominaisuuksia. Jotta 
kosmeettisen valmisteen ominaisuuksia 
koskeviin yksittäisiin väittämiin voidaan 
puuttua, olisi säädettävä 

(40) Kuluttajaa olisi suojeltava 
harhaanjohtavilta väittämiltä, jotka 
koskevat kosmeettisen valmisteen 
vaikutusta ja muita ominaisuuksia. Jotta
voidaan arvioida kosmeettisen valmisteen 
ominaisuuksia koskevien yksittäisten 
väittämien paikkansapitävyyttä, komission 
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mahdollisuudesta käyttää 
yhdenmukaistettuja standardeja.

olisi esitettävä kertomus valmisteita 
koskevien väittämien käytöstä ja niistä 
esitetyistä todisteista ja tarvittaessa 
ehdotettava aiheellisia toimenpiteitä 
mahdollisten esille tulleiden ongelmien 
ratkaisemiseksi.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että mainonnassa ja tuoteselosteissa voidaan käyttää vain 
väittämiä sellaisista ominaisuuksista, joita valmisteella todella on. Ehdotuksessa säädetään 
mahdollisuudesta käyttää valmisteita koskeviin väittämiin sovellettavaa yhdenmukaistettujen 
standardien järjestelmää, joka eurooppalaisen yhdenmukaistamiselimen (esim. CEN) on 
määrä kehittää. Vaikka esittelijä kannattaa yhdenmukaistettua lähestymistapaa, hän ei ole 
ehdotetun ratkaisun kannalla. Komission olisi sen sijaan tarkasteltava kaikkia valmisteita 
koskevia väittämiä ja sitä, miten vastuuhenkilöt esittävät niistä todisteita, ja ehdotettava 
tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä mahdollisten havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Jäsenvaltioiden olisi annettava 
markkinavalvontaviranomaisille 
toimivalta, resurssit ja tiedot, joita ne 
tarvitsevat voidakseen hoitaa tehtävänsä 
asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) ’yhdenmukaistetulla standardilla’ 
teknisiä standardeja ja määräyksiä 
koskevien tietojen toimittamisessa 

Poistetaan.
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noudatettavasta menettelystä Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY liitteessä I luetellun 
eurooppalaisen standardointielimen 
direktiivin 98/34/EY 6 artiklan mukaisesti 
vahvistamaa standardia;

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että mainonnassa ja tuoteselosteissa voidaan käyttää vain 
väittämiä sellaisista ominaisuuksista, joita valmisteella todella on. Ehdotuksessa säädetään 
mahdollisuudesta käyttää valmisteita koskeviin väittämiin sovellettavaa yhdenmukaistettujen 
standardien järjestelmää, joka eurooppalaisen yhdenmukaistamiselimen (esim. CEN) on 
määrä kehittää. Vaikka esittelijä kannattaa yhdenmukaistettua lähestymistapaa, hän ei ole 
ehdotetun ratkaisun kannalla. Komission olisi sen sijaan tarkasteltava kaikkia valmisteita 
koskevia väittämiä ja sitä, miten vastuuhenkilöt esittävät niistä todisteita, ja ehdotettava 
tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä mahdollisten havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus 10

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

Komission teksti Tarkistus

j a) 'nanomateriaalilla' kiinteää ja 
tarkoituksellisesti valmistettua 
materiaalia, jonka jokin ulkomitta, tai 
sisäinen rakenne, on 100 nanometriä tai 
sen alle.

Or. en

Perustelu

Määritelmä perustuu määritelmään, joka esitettiin joulukuussa 2007 julkaistussa 
kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean lausunnossa kosmeettisissa valmisteissa 
käytettävien nanomateriaalien turvallisuudesta.

Pienen kokonsa vuoksi nanomateriaalit saattavat sisältää uusia ominaisuuksia verrattuna 
samaan materiaaliin, jolla ei ole nanomittakaavan piirteitä.
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Tarkistus 11

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

Komission teksti Tarkistus

l a) 'herkillä väestöryhmillä' alle 
kolmivuotiaita lapsia, vanhuksia ja 
henkilöitä, joilla on heikentynyt 
immuunivaste.

Or. en

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
2 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio voi mukauttaa 1 kohdan 
j a alakohdan tekniseen ja tieteelliseen 
kehitykseen. Tämä toimenpide, joka on 
tarkoitettu muuttamaan tämän asetuksen 
muita kuin keskeisiä osia, hyväksytään 
27 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
valvonnan käsittävää sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Nanomateriaaleille ei ole vielä olemassa kansainvälisesti hyväksyttyä määritelmää. 
Määritelmää on sen vuoksi mahdollisesti mukautettava myöhemmin alan tuoreimman 
tieteellisen tiedon perusteella.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Vastuuhenkilön on ennen kosmeettisen 
valmisteen saattamista markkinoille 
varmistettava, että kyseiselle 
kosmeettiselle valmisteelle on 
asiaankuuluvien tietojen perusteella tehty 
turvallisuuden arviointi ja että liitteen I 
mukainen kosmeettisen valmisteen 
turvallisuusselvitys on laadittu.

1. Vastuuhenkilön on ennen kosmeettisen 
valmisteen saattamista markkinoille 
varmistettava, että kyseiselle 
kosmeettiselle valmisteelle on 
asiaankuuluvien tietojen perusteella tehty 
turvallisuuden arviointi ja että liitteen I 
mukainen kosmeettisen valmisteen 
turvallisuusselvitys on laadittu.

Hiukkaskokoon ja etenkin 2 artiklassa 
määriteltyihin nanomateriaaleihin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.

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

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

Komissio antaa tiiviissä yhteistyössä 
kaikkien sidosryhmien kanssa tarvittavat 
ohjeet, joiden avulla yritysten, etenkin 
pienten ja keskisuurten yritysten, on 
mahdollista toimia liitteessä I säädettyjen 
vaatimusten mukaisesti. Ohjeet 
hyväksytään 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Liitteeseen I on koottu kosmeettisen valmisteen turvallisuutta koskevat tiedot, ja sen 
perusteella tehdään kosmeettisen valmisteen turvallisuusselvitys. On tärkeää, että kaikilla 
vastuuhenkilöillä on selkeä käsitys liitteestä aiheutuvista velvollisuuksista ja vaatimuksista, ja 
tämä varmistetaan parhaiten, jos saatavilla on tarvittavat kuvailevat ohjeet.



PE409.426v01-00 14/26 PR\731112FI.doc

FI

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
8 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) todisteet kosmeettisen valmisteen 
väitetystä vaikutuksesta, jos se on 
valmisteen luonteen tai vaikutuksen 
kannalta perusteltua;

d) todisteet kosmeettisen valmisteen 
väitetystä vaikutuksesta;

Or. en

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäsenvaltio, jossa kosmeettinen tuote 
saatetaan markkinoille;

c) ensimmäinen jäsenvaltio, jossa 
kosmeettinen tuote saatetaan markkinoille;

Or. en

Perustelu

Tarkoituksena on selventää, että ilmoitus olisi tehtävä vain ensimmäisessä jäsenvaltiossa, 
jossa kosmeettinen tuote saatetaan markkinoille.

Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
10 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

e) aineiden esiintyminen valmisteessa 
nanomateriaaleina;

Or. en
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Tarkistus 17

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

Komission teksti Tarkistus

h a) muut kuin liitteissä IV, V, VI ja VI a 
mainitut nanomateriaaleina tuotetut 
aineet ja nanomateriaaleina tuotetut 
aineet, joita ei käytetä kyseisissä liitteissä 
säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Tämä tarkistus seuraa tarkistuksista, joilla otetaan käyttöön nanomateriaalien turvallisuuden 
arviointimenettely.

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – johdantokappale ja 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

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

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

Or. en
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Perustelu

CMR-aineiden yhteydessä turvallisuuden arvioinnissa olisi otettava huomioon kaikista 
lähteistä peräisin oleva henkilöiden kokonaisaltistuminen aineelle.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
12 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Viimeistään [kahden vuoden kuluttua 
tämän asetuksen julkaisemisesta 
virallisessa lehdessä] komissio huolehtii 
siitä, että CMR-aineita koskevien 
kokonaisaltistumisarvioiden laatimista ja 
käyttöä tarkastellaan uudelleen ja että 
laaditaan tarvittavat ohjeet, joiden 
tarkoituksena on mahdollistaa 
yhdenmukaistetun lähestymistavan 
soveltaminen tällaisten 
kokonaisaltistumisarvioiden laatimiseen 
ja käyttöön niitä sisältävien aineiden 
turvallisen käytön arvioinnissa. Tämän 
uudelleentarkastelun yhteydessä kuullaan 
kulutustavaroita käsittelevää 
tiedekomiteaa, Euroopan 
kemikaalivirastoa, Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaista ja 
muita asianomaisia sidosryhmiä ja 
hyödynnetään tarvittaessa asiaan liittyviä 
parhaita käytäntöjä.

Or. en

Perustelu

Joidenkin aineiden, erityisesti CMR-aineiden, yhteydessä turvallisuuden arvioinnissa on 
otettava huomioon kaikista lähteistä peräisin oleva henkilöiden kokonaisaltistuminen aineelle. 
On laadittava ohjeita kokonaisaltistumisarvioiden laatimiselle ja niiden käytölle yksittäisissä 
valmisteiden turvallisuuden arvioinneissa.
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Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
16 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäisen alakohdan katsotaan 
tulleen täytetyksi, jos kosmeettiset 
valmisteet ovat niiden asiaankuuluvien 
yhdenmukaistettujen standardien 
mukaisia, joita koskevat viitetiedot on 
julkaistu Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että mainonnassa ja tuoteselosteissa voidaan käyttää vain 
väittämiä sellaisista ominaisuuksista, joita valmisteella todella on. Ehdotuksessa säädetään 
mahdollisuudesta käyttää valmisteita koskeviin väittämiin sovellettavaa yhdenmukaistettujen 
standardien järjestelmää, joka eurooppalaisen yhdenmukaistamiselimen (esim. CEN) on 
määrä kehittää. Vaikka esittelijä kannattaa yhdenmukaistettua lähestymistapaa, hän ei ole 
ehdotetun ratkaisun kannalla. Komission olisi sen sijaan tarkasteltava kaikkia valmisteita 
koskevia väittämiä ja sitä, miten vastuuhenkilöt esittävät niistä todisteita, ja ehdotettava 
tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä mahdollisten havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Komissio esittää viiden vuoden 
kuluttua tämän asetuksen voimaantulosta 
kertomuksen Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle kaikista kosmeettisissa 
valmisteissa käytetyistä väittämistä ja 
niistä 8 artiklan 2 kohdan d alakohdan 
mukaisesti esitetyistä todisteista. Jos 
komissio havaitsee, että väittämiä on 
käytetty tämän artiklan vastaisesti tai että 
niistä on esitetty riittämättömät 8 artiklan 
2 kohdan d alakohdan mukaiset todisteet, 
se toteuttaa aiheelliset toimet säännösten 
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noudattamisen varmistamiseksi ja tekee 
tarvittaessa ehdotuksen valmisteita 
koskeville väittämille asetettavista 
yhdenmukaistetuista vaatimuksista.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että mainonnassa ja tuoteselosteissa voidaan käyttää vain 
väittämiä sellaisista ominaisuuksista, joita valmisteella todella on. Ehdotuksessa säädetään 
mahdollisuudesta käyttää valmisteita koskeviin väittämiin sovellettavaa yhdenmukaistettujen 
standardien järjestelmää, joka eurooppalaisen yhdenmukaistamiselimen (esim. CEN) on 
määrä kehittää. Vaikka esittelijä kannattaa yhdenmukaistettua lähestymistapaa, hän ei ole 
ehdotetun ratkaisun kannalla. Komission olisi sen sijaan tarkasteltava kaikkia valmisteita 
koskevia väittämiä ja sitä, miten vastuuhenkilöt esittävät niistä todisteita, ja ehdotettava 
tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä mahdollisten havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Sanotun rajoittamatta erityisesti
liikesalaisuuksien sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua, vastuuhenkilön 
on varmistettava, että kosmeettisen 
valmisteen laadullinen ja määrällinen 
koostumus sekä hajusteyhdistelmien ja 
hajusteiden osalta yhdistelmän nimi ja 
koodinumero ja toimittajan tunnistetiedot 
sekä olemassa olevat tiedot kosmeettisen 
valmisteen käytöstä aiheutuneesta ei-
toivotusta vaikutuksesta tai vakavasta ei-
toivotusta vaikutuksesta ovat 
julkisesti saatavilla sopivassa muodossa.

Sanotun rajoittamatta erityisesti 
liikesalaisuuksien sekä teollis- ja 
tekijänoikeuksien suojelua, vastuuhenkilön 
on varmistettava, että kosmeettisen 
valmisteen laadullinen ja määrällinen 
koostumus sekä hajusteyhdistelmien ja 
hajusteiden osalta yhdistelmän nimi ja 
koodinumero ja toimittajan tunnistetiedot 
sekä olemassa olevat tiedot kosmeettisen 
valmisteen käytöstä aiheutuneesta ei-
toivotusta vaikutuksesta tai vakavasta ei-
toivotusta vaikutuksesta ovat helposti 
yleisön saatavilla sopivassa muodossa.

Or. en
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
18 artikla

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on tarkkailtava tämän 
asetuksen noudattamista suorittamalla 
markkinoilla saataville asetettujen 
kosmeettisten valmisteiden 
markkinavalvontaa.

Jäsenvaltioiden on tarkkailtava tämän 
asetuksen noudattamista suorittamalla 
markkinoilla saataville asetettujen 
kosmeettisten valmisteiden 
markkinavalvontaa.

Jäsenvaltioiden on suoritettava riittävän 
laajaa valvontaa arvioimalla saatavilla 
olevaa asiakirja-aineistoa ja tekemällä 
tarvittaessa riittävään näyteaineistoon 
perustuvia fyysisiä kokeita ja 
laboratoriokokeita.
Jäsenvaltioiden on annettava komissiolle 
vuosittain kertomus tarkastuksista, joita 
on toteutettu tämän asetuksen 
noudattamisen valvomiseksi, ja 
merkittävimmistä noudattamatta 
jättämiseen liittyvistä havainnoista.

Or. en

Perustelu

On otettava käyttöön selkeät valvontavälineet, jotta voidaan varmistaa kuluttajien 
turvallisuus sekä se, että tuottajat noudattavat 7 artiklassa ja liitteessä I säädetyn 
turvallisuusselvityksen vaatimuksia. Esittelijä pyytää näin ollen jäsenvaltioita suorittamaan 
asianmukaiset tarkastukset ja ilmoittamaan komissiolle, jos säännöksiä ei ole noudatettu.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaadittava, että vastuuhenkilö toteuttaa 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, myös 
korjaavat toimet valmisteen saattamiseksi 
säännösten mukaiseksi, valmisteen 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
vaadittava, että vastuuhenkilö toteuttaa 
kaikki tarvittavat toimenpiteet, myös 
korjaavat toimet valmisteen saattamiseksi 
säännösten mukaiseksi, valmisteen 
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poistamiseksi markkinoilta tai sen 
palauttamiseksi sellaisen kohtuullisen 
ajan kuluessa, joka on oikeassa suhteessa 
riskin luonteeseen, kun mitä tahansa 
seuraavista säännöksistä ei ole noudatettu:

poistamiseksi markkinoilta tai sen 
palauttamiseksi viipymättä, kun mitä 
tahansa seuraavista säännöksistä ei ole 
noudatettu:

Or. en

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
26 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos kosmeettisissa valmisteissa 
käytettävistä aineista voi aiheutua vaaraa 
ihmisen terveydelle tai ympäristölle, asiaan 
on puututtava yhteisön laajuisesti, ja 
komissio voi kulutustavaroita käsittelevää 
tiedekomiteaa ja tarvittaessa terveys- ja 
ympäristöriskejä käsittelevää 
tiedekomiteaa kuultuaan muuttaa liitteitä 
II–VI a.

Or. en

Perustelu

On olemassa joitakin esimerkkejä, joissa kosmeettisissa valmisteissa ja hygieniatuotteissa 
käytettyihin aineisiin on todettu sisältyvän ympäristöriskejä. Jollei näitä riskejä ole käsitelty 
asianmukaisesti muussa lainsäädännössä, olisi oltava mahdollisuus lisätä tällaiset aineet 
tämän asetuksen liitteeseen II. Suuri yleisö olettaa kosmeettisten valmisteiden ja 
hygieniatuotteiden olevan turvallisia myös ympäristön kannalta, minkä vuoksi tämän 
poikkeustapauksissa käytettävän välineen olisi sisällyttävä kosmeettisia valmisteita koskevaan
asetukseen. Terveys- ja ympäristöriskejä käsittelevä tiedekomitea arvioi ympäristöön liittyviä 
huolenaiheita.



PR\731112FI.doc 21/26 PE409.426v01-00

FI

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
26 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi kulutustavaroita 
käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan 
muuttaa liitteitä III–VI ja VIII 
mukauttaakseen ne tekniseen ja 
tieteelliseen kehitykseen.

2. Komissio voi kulutustavaroita 
käsittelevää tiedekomiteaa, jonka on 
määrä antaa lausuntonsa kuuden 
kuukauden kuluessa komission 
pyynnöstä, kuultuaan muuttaa liitteitä III–
VI a ja VIII mukauttaakseen ne tekniseen 
ja tieteelliseen kehitykseen.

Or. en

Perustelu

Korkeatasoisen kuluttajansuojan ja valmistajien oikeusvarmuuden varmistamiseksi on 
välttämätöntä asettaa selkeä aikaraja kulutustavaroita käsittelevälle tiedekomitealle sen 
arvioidessa kosmeettisissa valmisteissa käytettävistä aineista, myös nanomateriaaleista, 
aiheutuvia riskejä.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
31 artikla

Komission teksti Tarkistus

31 artikla Poistetaan.
Virallinen vastalause yhdenmukaistettuja 

standardeja vastaan
1. Jos jäsenvaltio tai komissio katsoo, että 
yhdenmukaistettu standardi ei täysin täytä 
tämän asetuksen asianomaisissa 
säännöksissä säädettyjä vaatimuksia, 
komissio tai asianomainen jäsenvaltio 
antaa asian direktiivin 98/34/EY 
5 artiklassa perustetun komitean 
käsiteltäväksi ja esittää perustelunsa. 
Komitea antaa lausuntonsa viipymättä.
2. Komissio voi komitean lausunnon 
perusteella päättää, että viittaus tai 
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viitetieto kyseiseen yhdenmukaistettuun 
standardiin julkaistaan, ettei sitä 
julkaista, että se julkaistaan rajoituksin, 
että se säilytetään ennallaan tai 
rajoituksin Euroopan unionin virallisessa 
lehdessä tai että se poistetaan Euroopan 
unionin virallisesta lehdestä.
3. Komissio ilmoittaa asiasta 
asianomaiselle eurooppalaiselle 
standardointielimelle. Tarvittaessa se 
pyytää kyseisten yhdenmukaistettujen 
standardien tarkistusta.

Or. en

Perustelu

On välttämätöntä varmistaa, että mainonnassa ja tuoteselosteissa voidaan käyttää vain 
väittämiä sellaisista ominaisuuksista, joita valmisteella todella on. Ehdotuksessa säädetään 
mahdollisuudesta käyttää valmisteita koskeviin väittämiin sovellettavaa yhdenmukaistettujen 
standardien järjestelmää, joka eurooppalaisen yhdenmukaistamiselimen (esim. CEN) on 
määrä kehittää. Vaikka esittelijä kannattaa yhdenmukaistettua lähestymistapaa, hän ei ole 
ehdotetun ratkaisun kannalla. Komission olisi sen sijaan tarkasteltava kaikkia valmisteita 
koskevia väittämiä ja sitä, miten vastuuhenkilöt esittävät niistä todisteita, ja ehdotettava 
tarvittaessa aiheellisia toimenpiteitä mahdollisten havaittujen ongelmien ratkaisemiseksi.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
34 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Perustelu

On välttämätöntä säätää siirtymäaika liitteisiin sisällyttämättömiä nanomateriaaleja 
sisältäville valmisteille, jotka on saatettu markkinoille ennen tämän asetuksen voimaantuloa.

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi – muutossäädös
Liite VI a (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Liite VI a
Muiden kuin liitteisiin III, IV, V tai VI 
sisältyvien sallittujen nanomateriaalien 
luettelo

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalit, jotka on todettu turvallisiksi käytettäväksi kosmeettisissa valmisteissa, olisi 
lueteltava uudessa liitteessä VI a.
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PERUSTELUT

Komissio on osana sääntely-ympäristön yksinkertaistamiseen pyrkivää strategiaansa päättänyt 
laatia uudelleen neuvoston direktiivin 76/768/ETY kosmeettisia valmisteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä. Direktiiviin on tehty 55 muutosta vuoden 1976 
jälkeen, jolloin se annettiin, ja siitä on tullut vaikeaselkoinen ja vanhentunut. Se ei enää tarjoa 
riittävää oikeusvarmuutta nopeasti kehittyvällä alalla. Komission tarkoituksena on 
uudelleenlaatimisen yhteydessä poistaa oikeudelliset epävarmuudet ja epäjohdonmukaisuudet 
ottamalla käyttöön tietyt määritelmät ja täytäntöönpanotoimet. Kansallisen täytäntöönpanon 
erojen välttämiseksi komissio on muuttanut säädöksen oikeudellisen muodon direktiivistä 
asetukseksi.

Yksi päätavoitteista on myös on lisätä kosmeettisten valmisteiden turvallisuutta. Koska 
nykyinen kosmetiikkadirektiivi ei sisällä turvallisuuden arvioinnille asetettuja vaatimuksia, 
komissio esittää nyt sitä koskevat "vähimmäisstandardit".

Esittelijä kannattaa tätä tavoitetta voimakkaasti ja haluaa vielä vahvistaa 
turvallisuusnäkökohtaa kaikkien kuluttajien suojelemiseksi ja heidän terveytensä 
edistämiseksi. Mietinnössä keskitytään kaiken kaikkiaan neljään näkökohtaan:

Kosmeettisten valmisteiden turvallisuuden arviointi

Vastuuhenkilön on 7 artiklan mukaan ennen kosmeettisen valmisteen markkinoille saattamista 
toimitettava turvallisuuden arviointi, joka sisältää kaikki asiaankuuluvat tiedot. Asetuksen 
liitteessä I on kuvattu asiaankuuluvat tiedot, jotka on sisällytettävä turvallisuuden arviointiin. 
On tärkeää, että kaikilla vastuuhenkilöillä on selkeä käsitys tästä liitteestä aiheutuvista 
velvollisuuksista ja vaatimuksista. Sen vuoksi esittelijä pyytää komissiota antamaan tiiviissä 
yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa ohjeet, joiden avulla vastuuhenkilöiden on 
helpompi toimittaa turvallisuuden arviointi ja laatia valmisteitaan koskeva 
turvallisuusselvitys.

On otettava käyttöön selkeät valvontavälineet, jotta voidaan varmistaa kuluttajien turvallisuus 
sekä se, että tuottajat noudattavat 7 artiklassa ja liitteessä I säädetyn turvallisuusselvityksen 
vaatimuksia. Esittelijä pyytää näin ollen jäsenvaltioita suorittamaan asianmukaiset 
tarkastukset ja ilmoittamaan komissiolle, jos säännöksiä ei ole noudatettu.

Nanomateriaalien käyttö kosmeettisissa valmisteissa

Nanomateriaaleja käytetään jo nykyisin monissa markkinoilla olevissa valmisteissa. Komissio 
arvioi vuonna 2006, että noin 5 prosenttia kosmeettisista valmisteista sisältää nanohiukkasia.

Nanomateriaalille on annettu useita määritelmiä, joissa viitataan pääasiassa aineen kokoon. 
Oikeudellisen epävarmuuden välttämiseksi on tärkeää varmistaa, mitä nanomateriaalilla 
tarkoitetaan. Esittelijä esittää sen vuoksi tähän asetukseen määritelmää, joka perustuu 
kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean joulukuussa 2007 kehittämään määritelmään.
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Nanomateriaaleilla on erityisominaisuuksia pienen kokonsa vuoksi. Nämä ominaisuudet 
voivat olla erittäin myönteisiä, mutta samanaikaisesti ne voivat sisältää myös uusia riskejä. 
Sen vuoksi kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean olisi ennen näiden tuotteiden 
saattamista markkinoille arvioitava niitä nanomateriaaleihin keskittyvän turvallisuuden 
arvioinnin perusteella kuluttajien turvallisuuden varmistamiseksi. Esittelijä ehdottaa 
siirtymäajan säätämistä nykyisille nanomateriaaleja sisältäville tuotteille.

Väriaineina, säilöntäaineina ja UV-suodattimina käytetyt nanomateriaalit sisältyvät jo tämän 
asetuksen liitteisiin IV, V ja VI, ja komission on jo nyt lueteltava, mitkä niistä ovat sallittuja, 
kulutustavaroita käsittelevää tiedekomiteaa kuultuaan.

Kosmeettisten valmisteiden turvallisuuden varmistamiseksi olisi edellytettävä, että 
kulutustavaroita käsittelevä tiedekomitea arvioi kaikki nanomateriaaleja sisältävät valmisteet, 
joita ei ole katettu liitteissä IV, V ja VI. Esittelijä esittää sen vuoksi tarkistuksia, joissa otetaan 
käyttöön yhdenmukainen menettely kaikille nanomateriaaleille.

Koska nanomateriaaleja koskeva tutkimus etenee edelleen, komissiota pyydetään 
tarkastelemaan asetusta uudelleen nanomateriaalien kehityksen huomioon ottamiseksi.

CMR-aineiden käyttö kosmeettisissa valmisteissa

Seitsemännessä kosmetiikkadirektiiviin tehdyssä muutoksessa CMR-ryhmiin 1 ja 2 kuuluvat 
aineet kiellettiin kokonaan kosmeettisissa valmisteissa. On kuitenkin ehkä tapauksia, joissa 
joidenkin tällaisten aineiden käyttö on välttämätöntä kosmeettisen valmisteen valmistuksessa. 
Näissä tapauksissa totaalikiellosta voidaan myöntää poikkeuksia, jos kulutustavaroita 
käsittelevä tiedekomitea toteaa aineen käytön kosmetiikassa turvalliseksi.

Komission ehdotus sisältää jo tiukat vaatimukset, jotka on kaikki täytettävä CMR ryhmään 1 
tai 2 kuuluvan aineen käytön sallimiseksi kosmeettisessa valmisteessa. Esittelijä vahvistaa tätä 
lähestymistapaa esittämällä uusia vaatimuksia. Lisäksi esittelijä esittää kokonaisaltistumisen 
käsitteen käyttöönottoa tässä asetuksessa.

Näin ollen kulutustavaroita käsittelevän tiedekomitean on otettava kaikista lähteistä peräisin 
oleva (elintarvikeala, kosmetiikka, muut kulutustavarat) kokonaisaltistuminen CMR-aineille 
huomioon arvioidessaan kosmeettisessa valmisteessa käytettävän CMR-aineen turvallisuutta.

Koska tällä hetkellä ei kuitenkaan ole olemassa yleistä menetelmää, jolla voitaisiin mitata 
kokonaisaltistumista CMR-aineille, ja koska asiaa ei pitäisi käsitellä pelkästään kosmetiikka-
asetuksessa, esittelijä pyytää komissiota laatimaan kokonaisaltistumisen mittaamista koskevia 
arvioita ja tarkastelemaan kosmetiikka-asetusta sen jälkeen vastaavasti uudelleen.

Kosmeettisia valmisteita koskevien väittämien käyttäminen

Nimenomaan kosmeettisen valmisteen erityisominaisuudet saavat kuluttajan usein ostamaan 
valmisteen. Tällaiset valmisteita koskevat väittämät ovat keskustelua herättävä aihe, sillä 
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kuluttajilla ei useimmiten ole mitään mahdollisuutta arvioida niiden paikkansapitävyyttä, vaan 
heidän pitää vain luottaa siihen, mitä valmisteessa luvataan. Kuluttajien suojelemiseksi on siis 
välttämätöntä varmistaa, että mainonnassa ja tuoteselosteissa voidaan käyttää vain väittämiä 
sellaisista ominaisuuksista, joita valmisteella todella on.

Komission ehdotuksen 16 artiklassa painotetaan, että kosmeettisissa valmisteissa ei saa olla 
valmistetta koskevia väittämiä, jotka ovat harhaanjohtavia tai jopa vääriä, ja että väittämät on 
todennettava tuotetiedoissa. Sen lisäksi komission ehdotuksessa otetaan käyttöön valmisteita 
koskeviin väittämiin sovellettava yhdenmukaistettujen standardien järjestelmä. 
Eurooppalaisen yhdenmukaistamiselimen, kuten CEN:n, olisi kehitettävä nämä standardit.

Vaikka esittelijä kannattaa yhtenäistetyn lähestymistavan soveltamista valmistetta koskeviin 
väittämiin, jotta pystytään varmistamaan tuoteturvallisuus ja luotettavien tietojen välittäminen 
kuluttajille, esittelijä ei kannata asian antamista eurooppalaisen yhdenmukaistamiselimen 
vastuulle, kuten komission ehdotuksessa esitetään.

Yksityisiä elimiä, kuten CEN:ää, joissa asianomaiset teollisuudenalat ovat valta-asemassa, ei 
voi asettaa vastuuseen niin arkaluonteisesta asiasta kuin valmisteita koskevat väittämät, koska 
on ehdottoman välttämätöntä saada riippumattomia arvioita.

Esittelijä pyytää sen vuoksi komissiota tarkastelemaan uudelleen kaikkia kosmeettisissa 
valmisteissa tällä hetkellä käytettäviä väittämiä ja sitä, miten vastuuhenkilöt esittävät niistä 
todisteita. Lisäksi jos komissio havaitsee ristiriidan kosmeettisia valmisteita koskevista 
väittämistä esitettyjen todisteiden ja tässä asetuksessa säädettyjen kuluttajille annettavia 
tietoja ja turvallisuutta koskevien säännösten välillä, sen olisi toteutettava aiheelliset toimet 
säännösten noudattamisen varmistamiseksi ja tehtävä tarvittaessa ehdotus valmisteita 
koskeville väittämille asetettavista yhdenmukaistetuista vaatimuksista.
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