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PR_COD_1am

Procedūrų sutartiniai ženklai 

* Konsultavimosi procedūra
balsavusių narių balsų dauguma

**I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

**II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

*** Pritarimo procedūra
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus

***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma

***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba taisoma 
bendroji pozicija

***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas)
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui

(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.)

Teisės akto pakeitimai

Parlamento pakeitimų tekstas paryškinamas pusjuodžiu kursyvu. Iš dalies 
keičiančiuose aktuose esamos nuostatos tekstas, kurio Komisija nepakeitė, 
bet nori keisti Parlamentas, paryškinamas pusjuodžiu šriftu. 
Parlamento išbrauktos šio teksto dalys žymimos laužtiniais skliaustais: […]. 
Paryškinimas paprastu kursyvu parodo atitinkamiems skyriams tas teisės 
akto projekto vietas, kurias siūloma taisyti rengiant galutinį tekstą (pvz., 
tekste tam tikra kalba paliktas akivaizdžias klaidas ar praleistas vietas). 
Pasiūlytiems tokio pobūdžio pataisymams reikalingas atitinkamų skyrių 
sutikimas.
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl kosmetikos gaminių (nauja 
redakcija)
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(COM(2008)0049),

– atsižvelgdamas į EB sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 95 straipsnį, pagal kuriuos Komisija 
jam pateikė pasiūlymą (C6-0053/2008),

– atsižvelgdamas į 2001 m. lapkričio 28 d. Tarpinstitucinį susitarimą dėl sistemingesnio 
teisės aktų pakeitimo metodo naudojimo1,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto […] laišką, pagal Darbo tvarkos taisyklių 
80a straipsnio 3 dalį pateiktą Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui,

– atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto […] laišką, pagal Darbo tvarkos taisyklių 
80a straipsnio 4 dalį pateiktą Parlamento Pirmininkui,

– atsižvelgdamas į […] laišką, kuriame Komisijos pirmininkas nurodo, kad Komisija 
neatsiima savo pasiūlymo,

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį,

– atsižvelgdamas į Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto pranešimą ir 
Teisės reikalų komiteto nuomonę (A6-0000/2008),

A. kadangi, Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo 
grupės nuomone, pasiūlyme be nurodytų pakeitimų kitų esminių pakeitimų nėra ir 
kadangi, kalbant apie nepakeistų ankstesnių aktų nuostatų ir minėtųjų pakeitimų 
kodifikavimą, pasiūlymu siekiama tik kodifikuoti esamus tekstus nekeičiant jų esmės,

1. pritaria Komisijos pasiūlymui su pataisomis, padarytomis atsižvelgus į Europos 
Parlamento, Tarybos ir Komisijos teisės tarnybų konsultacinės darbo grupės 
rekomendacijas (ir įtraukus technines pataisas, kurioms pritarė Teisės reikalų komitetas), 
ir su toliau pateikiamais pakeitimais;

2. ragina Komisiją vėl į jį kreiptis, jei ji ketintų iš esmės keisti pasiūlymą arba jį pakeisti kitu 
tekstu;

3. paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai.

                                               
1 OL L 77, 2002 3 28, p. 1.
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Pakeitimas 1

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25a) Vykstant tolesnei technologijų 
pažangai, kosmetikos gaminiuose gali būti 
naudojama daugiau nanomedžiagų. 
Norint užtikrinti aukšto lygio vartotojų 
apsaugą, laisvą prekių judėjimą ir 
gamintojų teisinį tikrumą, būtina 
tarptautiniu lygmeniu nustatyti bendrą 
nanomedžiagų apibrėžtį. Bendrija turėtų 
siekti susitarti dėl apibrėžties tinkamuose 
tarptautiniuose forumuose. Jei būtų 
pasiektas toks susitarimas, reikėtų 
tinkamai pakoreguoti šiame reglamente 
pateikiamą nanomedžiagų apibrėžtį.

Or. en

Pakeitimas 2

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
25 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25b) Prieš pateikiant į rinką bet kokį 
kosmetikos gaminį, kuriame yra į III ir 
VIa priedus dar neįtrauktų 
nanomedžiagų, gaminyje esančios 
nanomedžiagos turėtų būti įvertinamos 
VPMK, remiantis nanotechnologijoms 
tinkamu saugos įvertinimu, ir turėtų būti 
pagal 26 straipsnio 2 dalį įtraukiamos į 
VIa priedą. Norėdamas, kad 
nanomedžiagos būtų įtrauktos į 
VIa priede pateikiamą leidžiamų 
medžiagų sąrašą, atsakingas asmuo turėtų 
pateikti Komisijai prašymą kartu su 
rizikos įvertinimu. Vertinant riziką turėtų 
būti atsižvelgiama į naudojamos 
nanomedžiagos ypatumus ir į susijusio 
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kosmetikos gaminio paskirtį. Kosmetikos 
gaminys, kuriame yra nanomedžiagų, 
neturėtų būti pateikiamas į rinką, jei 
VPMK nepareiškia nuomonės, kad saugu 
naudoti tame gaminyje esančią 
nanomedžiagą.

Or. en

Pakeitimas 3

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
25 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25c) Šiuo metu nepakanka informacijos 
apie su nanomedžiagomis susijusią riziką. 
Norint geriau įvertinti nanomedžiagų 
saugą, VPMK turėtų parengti bandymų 
metodus, pagal kuriuos būtų 
atsižvelgiama į nanomedžiagų ypatumus.

Or. en

Pagrindimas

Nanomedžiagų mažumas lemia jų ypatumus. Siekiant sudaryti sąlygas nustatyti ir įvertinti su 
nanomedžiagų ypatumais susijusią galimą riziką, reikėtų parengti specialius bandymų 
metodus.

Pakeitimas 4

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
25 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(25d) Komisija turėtų nuolat peržiūrėti 
nanomedžiagas reglamentuojančias 
nuostatas, atsižvelgdamas į mokslo 
pažangą.

Or. en
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Pakeitimas 5

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(26a) Vertinant medžiagų, visų pirma tų, 
kurios klasifikuojamos kaip 1 ir 
2 kategorijos kancerogeninės, 
mutageninės arba toksiškos reprodukcijai 
medžiagos, saugą, turėtų būti 
atsižvelgiama į bendrą tokių medžiagų 
poveikį iš visų šaltinių. Tuo tarpu 
dalyvaujantiems vertinant saugą itin 
svarbu, kad būtų sukurta tokio bendro 
poveikio rodiklių nustatymo ir taikymo 
suderinta sistema. Taigi Komisija, 
glaudžiai bendradarbiaudama su VPMK, 
Europos cheminių medžiagų agentūra 
(ECHA), Europos maisto saugos tarnyba 
(EFSA) ir kitomis susijusiomis 
suinteresuotomis šalimis, turėtų skubiai 
atlikti peržiūrą ir parengti bendro 
minėtųjų medžiagų poveikio rodiklių 
nustatymo ir taikymo gaires.

Or. en

Pagrindimas

Vertinant saugą reikia atsižvelgti į bendrą medžiagos poveikį asmenims iš visų šaltinių, ypač 
kalbant apie kancerogenines, mutagenines ir toksiškas reprodukcijai (angl. CMR) medžiagas. 
Reikia parengti bendro poveikio rodiklių nustatymo ir jų taikymo vertinant konkretaus 
produkto saugą gaires.

Pakeitimas 6

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(39a) Vertinant kosmetikos gaminio 
saugą turėtų būti įmanoma atsižvelgti į 
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kitose susijusiose srityse atlikto rizikos 
vertinimo rezultatus. Tokių duomenų 
naudojimas turėtų būti tinkamai pagrįstas 
ir pateisintas.

Or. en

Pagrindimas

Turėtų būti įmanoma naudoti esamus kitose srityse atlikto rizikos vertinimo duomenis, tačiau 
tik tokiu atveju, jei jie aktualūs vertinant susijusio gaminio saugą.

Pakeitimas 7

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(40) Vartotojai turėtų būti apsaugoti nuo 
klaidinančių teiginių apie kosmetikos 
gaminių veiksmingumą ir kitas jų savybes. 
Siekiant išspręsti specifinių teiginių apie 
kosmetikos gaminių savybes problemą, 
turėtų būti numatyta galimybė taikyti 
suderintus standartus.

(40) Vartotojai turėtų būti apsaugoti nuo 
klaidinančių teiginių apie kosmetikos 
gaminių veiksmingumą ir kitas jų savybes. 
Siekiant įvertinti specifinių teiginių apie 
kosmetikos gaminių savybes pagrįstumą,
Komisija turėtų pateikti gaminio 
informacijos naudojimo ir įrodymų, 
pateikiamų tokiai informacijai pagrįsti, 
ataskaitą ir, jei reikia, pasiūlyti tinkamų 
priemonių visoms nustatytoms 
problemoms spręsti.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad reklamuojant ir ženklinant būtų galima naudoti informaciją tik apie 
tokias gaminių savybes, kurios jiems tikrai būdingos. Pasiūlyme numatyta darniųjų gaminio 
informacijos standartų sistema, kurią sukurtų europinė standartizavimo institucija (pvz., 
Europos standartizacijos komitetas, CEN). Nors pranešėja remia suderintą požiūrį, ji 
nepritaria siūlomam sprendimui. Priešingai, nei siūloma, Komisija turėtų tikrinti, ar atsakingi 
asmenys pagrindžia visą gaminio informaciją, ir prireikus pasiūlyti tinkamų priemonių 
visoms nustatytoms problemoms spręsti.
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Pakeitimas 8

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
44 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

(44a) Valstybės narės turėtų rinkos 
priežiūros institucijoms suteikti 
įgaliojimų, išteklių ir žinių, kurių reikia, 
kad šios institucijos tinkamai atliktų savo 
užduotis.

Or. en

Pakeitimas 9

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies f punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

f) „darnusis standartas“ – tai standartas, 
kurį priėmė viena iš Europos 
standartizacijos įstaigų, išvardytų 
Europos Parlamento ir Tarybos 
direktyvos 98/34/EB, nustatančios 
informacijos apie techninius standartus ir 
reglamentus teikimo tvarką, I priede 
pagal tos direktyvos 6 straipsnio 
nuostatas;

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad reklamuojant ir ženklinant būtų galima naudoti informaciją tik apie 
tokias gaminių savybes, kurios jiems tikrai būdingos. Pasiūlyme numatyta darniųjų gaminio 
informacijos standartų sistema, kurią sukurtų europinė standartizavimo institucija (pvz., 
Europos standartizacijos komitetas, CEN). Nors pranešėja remia suderintą požiūrį, ji 
nepritaria siūlomam sprendimui. Priešingai, nei siūloma, Komisija turėtų tikrinti, ar atsakingi 
asmenys pagrindžia visą gaminio informaciją, ir prireikus pasiūlyti tinkamų priemonių 
visoms nustatytoms problemoms spręsti.
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Pakeitimas 10

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies j a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ja) „nanomedžiaga“ – kietoji sąmoningai 
gaminama medžiaga, kurios vienas ar 
daugiau išorinių ar vidaus struktūros 
matmenų lygus ar mažesnis nei 100 nm;

Or. en

Pagrindimas

Ši apibrėžtis grindžiama apibrėžtimi, kurią Vartotojų produktų mokslinis komitetas (VPMK) 
pateikė 2007 m. gruodžio mėn. paskelbtoje savo nuomonėje dėl kosmetikos gaminiuose 
naudojamų nanomedžiagų saugos.

Dėl jų mažumo nanomedžiagoms gali būti būdingos naujos savybės, palyginti su tam tikromis 
ne nano dydžio medžiagomis. 

Pakeitimas 11

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 1 dalies l a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

la) „pažeidžiami gyventojai“ – vaikai iki 
trejų metų, pagyvenę žmonės ir asmenys, 
kurių imuninė sistema nusilpusi;

Or. en

Pakeitimas 12

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
2 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Komisija gali koreguoti ir derinti 
1 dalies ja punktą, atsižvelgdama į 
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techninę ir mokslo pažangą. Šios 
priemonės, kuriomis siekiama iš dalies 
pakeisti neesmines šio reglamento 
nuostatas, priimamos laikantis 
27 straipsnio 3 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.

Or. en

Pagrindimas

Šiuo metu nėra tarptautiniu lygmeniu pripažintos nanomedžiagų apibrėžties. Taigi vėliau gali 
tekti derinti apibrėžtį, atsižvelgiant į naujausias šios srities mokslo žinias.

Pakeitimas 13

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
7 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Atsakingas asmuo, prieš pateikdamas 
kosmetikos gaminį į rinką, užtikrina, kad, 
remiantis susijusia informacija, būtų 
atliktas kosmetikos gaminio saugos 
įvertinimas ir kad vadovaujantis I priedu 
būtų parengta kosmetikos gaminio saugos 
ataskaita.

1. Atsakingas asmuo, prieš pateikdamas 
kosmetikos gaminį į rinką, užtikrina, kad, 
remiantis susijusia informacija, būtų 
atliktas kosmetikos gaminio saugos 
įvertinimas ir kad vadovaujantis I priedu 
būtų parengta kosmetikos gaminio saugos 
ataskaita.

Ypatingas dėmesys skiriamas dalelių 
dydžiui, ypač 2 straipsnyje apibrėžtoms 
nanomedžiagoms.

Atsakingas asmuo užtikrina, kad 
kosmetikos gaminio saugos ataskaita būtų 
atnaujinama atsižvelgiant į naują 
informaciją, gautą po gaminio pateikimo į 
rinką.

Atsakingas asmuo užtikrina, kad 
kosmetikos gaminio saugos ataskaita būtų 
atnaujinama atsižvelgiant į naują 
informaciją, gautą po gaminio pateikimo į 
rinką.

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama 
su visomis suinteresuotomis šalimis, 
priima tinkamas gaires, kurios sudarytų 
sąlygas įmonėms, visų pirma mažoms ir 
vidutinėms įmonėms, laikytis I priede 
nustatytų reikalavimų. Gairės priimamos 
laikantis 27 straipsnio 2 dalyje nurodytos 
reguliavimo procedūros su tikrinimu.
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Or. en

Pagrindimas

Pagal 1 priedą, kuriame pateikiama informacija apie kosmetikos gaminių saugą, rengiama 
kosmetikos gaminio saugos ataskaita. Svarbu, kad visi atsakingi asmenys aiškiai suprastų 
visus priede numatytus įpareigojimus ir reikalavimus, o tai geriausiai užtikrins tinkamos 
aprašomojo pobūdžio gairės.

Pakeitimas 14

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
8 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

d) kosmetikos gaminio deklaruojamo 
efektyvumo įrodymas remiantis gaminio 
poveikio ar pobūdžio patvirtinimu.

d) kosmetikos gaminio deklaruojamo 
efektyvumo įrodymas;

Or. en

Pakeitimas 15

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 1 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

c) valstybę narę, į kurios rinką pateiktas 
kosmetikos gaminys;

c) pirmąją valstybę narę, į kurios rinką 
pateiktas kosmetikos gaminys;

Or. en

Pagrindimas

Siekiama paaiškinti, kad pranešimas teikiamas tik pirmojoje valstybėje narėje, į kurios rinką 
pateikiamas kosmetikos gaminys.
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Pakeitimas 16

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
10 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

e) ar yra medžiagų mikronizuotųjų dalelių
pavidalu, išskyrus šio reglamento III–
VI prieduose išvardytas medžiagas;

e) ar yra medžiagų nanomedžiagų
pavidalu;

Or. en

Pakeitimas 17

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
11 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

ha) nanomedžiagų pavidalu gaminamų 
medžiagų, išskyrus išvardytas IV, V, VI ir 
VIa prieduose, taip pat nanomedžiagų 
pavidalu gaminamų medžiagų, kurios 
naudojamos nesilaikant tuose prieduose 
nustatytų sąlygų.

Or. en

Pagrindimas

Šis pakeitimas – pakeitimų, pagal kuriuos nustatoma nanomedžiagų saugos įvertinimo 
procedūra, pasekmė.

Pakeitimas 18

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipos įžanginė dalis ir 1 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Vis dėlto šias medžiagas, pagal Direktyvą 
67/548/EEB priskirtas 1 ir 2 kategorijos 
kancerogeninėms, mutageninėms arba 
toksiškoms reprodukcijai medžiagoms, 

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

išimties tvarka galima naudoti kosmetikos 
gaminiuose, jei laikomasi visų šių 
reikalavimų:

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

– VPMK jas įvertino ir nustatė, kad jas 
saugu naudoti, ypač atsižvelgiant į bendrą 
jų poveikį iš kitų svarbių šaltinių, taip pat 
ypač atsižvelgiant į pažeidžiamus 
gyventojus;

Or. en

Pagrindimas

Vertinant saugą turėtų būti atsižvelgiama į bendrą medžiagos poveikį asmenims iš visų 
šaltinių, ypač kalbant apie CMR kategorijos medžiagas.

Pakeitimas 19

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
12 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Per [dvejus metus nuo šio reglamento 
paskelbimo Oficialiajame leidinyje 
dienos] Komisija užtikrina, kad būtų 
peržiūrėtos CMR kategorijos medžiagų 
bendro poveikio rodiklių nustatymo ir 
taikymo procedūros ir būtų parengtos 
tinkamos gairės, siekiant užtikrinti 
suderintą požiūrį į tokių bendro poveikio 
rodiklių nustatymą ir taikymą vertinant 
medžiagų, kuriose yra minėtųjų 
medžiagų, saugų naudojimą. Peržiūra 
atliekama konsultuojantis su VPMK, 
ECHA, EFSA ir kitomis susijusiomis 
suinteresuotomis šalimis, jei reikia, 
remiantis susijusia pažangiąja patirtimi.

Or. en

Pagrindimas

Vertinant tam tikrų medžiagų, visų pirma CMR kategorijos medžiagų, saugą reikia atsižvelgti 
į bendrą medžiagos poveikį asmenims iš visų šaltinių. Reikia parengti bendro poveikio 
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rodiklių nustatymo ir jų taikymo vertinant konkretaus produkto saugą gaires.

Pakeitimas 20

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Prielaida, kad laikomasi pirmos 
pastraipos tvarkos, daroma tada, kai 
kosmetikos gaminiai atitinka susijusius 
darniuosius standartus, kurių nuorodos 
paskelbtos Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje.

Išbraukta.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad reklamuojant ir ženklinant būtų galima naudoti informaciją tik apie 
tokias gaminių savybes, kurios jiems tikrai būdingos. Pasiūlyme numatyta darniųjų gaminio 
informacijos standartų sistema, kurią sukurtų europinė standartizavimo institucija (pvz., 
Europos standartizacijos komitetas, CEN). Nors pranešėja remia suderintą požiūrį, ji 
nepritaria siūlomam sprendimui. Priešingai, nei siūloma, Komisija turėtų tikrinti, ar atsakingi 
asmenys pagrindžia visą gaminio informaciją, ir prireikus pasiūlyti tinkamų priemonių 
visoms nustatytoms problemoms spręsti.

Pakeitimas 21

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2a. Praėjus penkeriems metams nuo šio 
reglamento įsigaliojimo dienos, Komisija 
pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai 
visos informacijos apie kosmetikos 
gaminius ir jų pagrįstumo pagal 
8 straipsnio 2 dalies d punktą, ataskaitą. 
Nustačiusi, kad informacija naudojama 
prieštaraujant šio straipsnio nuostatoms 
arba nepakankamai pagrindžiama pagal 
8 straipsnio 2 dalies d punktą, Komisija 
imasi tinkamų priemonių, siedama 
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užtikrinti atitiktį, ir, jei reikia, pateikia 
pasiūlymą dėl suderintų gaminio 
informacijos reikalavimų.

Or. en

Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad reklamuojant ir ženklinant būtų galima naudoti informaciją tik apie 
tokias gaminių savybes, kurios jiems tikrai būdingos. Pasiūlyme numatyta darniųjų gaminio 
informacijos standartų sistema, kurią sukurtų europinė standartizavimo institucija (pvz., 
Europos standartizacijos komitetas, CEN). Nors pranešėja remia suderintą požiūrį, ji 
nepritaria siūlomam sprendimui. Priešingai, nei siūloma, Komisija turėtų tikrinti, ar atsakingi 
asmenys pagrindžia visą gaminio informaciją, ir prireikus pasiūlyti tinkamų priemonių 
visoms nustatytoms problemoms spręsti.

Pakeitimas 22

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Nepažeidžiant komercinių paslapčių ir 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, 
atsakingas asmuo užtikrina, kad kokybinė 
ir kiekybinė kosmetikos gaminio sudėtis ir, 
jei tai kvepalų kompozicijos ir kvepalai –
informacija apie kompozicijos pavadinimą 
bei kodą, tiekėją bei turimus duomenis apie 
kosmetikos gaminio sukeltą 
nepageidaujamą ir rimtą nepageidaujamą 
poveikį žmonių sveikatai būtų viešai
prieinama visomis tinkamomis 
priemonėmis.

Nepažeidžiant komercinių paslapčių ir 
intelektinės nuosavybės teisių apsaugos, 
atsakingas asmuo užtikrina, kad kokybinė 
ir kiekybinė kosmetikos gaminio sudėtis ir, 
jei tai kvepalų kompozicijos ir kvepalai –
informacija apie kompozicijos pavadinimą 
bei kodą, tiekėją bei turimus duomenis apie 
kosmetikos gaminio sukeltą 
nepageidaujamą ir rimtą nepageidaujamą 
poveikį žmonių sveikatai būtų lengvai
prieinama visuomenei visomis tinkamomis 
priemonėmis.

Or. en
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Pakeitimas 23

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
18 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

Valstybės narės prižiūri, ar laikomasi šio 
reglamento nuostatų, atlikdamos į rinką 
pateiktų kosmetikos gaminių kontrolę.

Valstybės narės prižiūri, ar laikomasi šio 
reglamento nuostatų, atlikdamos į rinką 
pateiktų kosmetikos gaminių kontrolę.

Valstybės narės atlieka tinkamo masto 
kontrolę, tikrindamos turimus 
dokumentus ir, jei reikia, atlikdamos 
tinkamų pavyzdžių fizikinius ir 
laboratorinius bandymus.
Kiekvienais metais valstybės narės teikia 
Komisijai kontrolės, vykdytos užtikrinant 
atitiktį šiam reglamentui, ir svarbiausių 
su reikalavimų nesilaikymu susijusių 
rezultatų ataskaitas.

Or. en

Pagrindimas

Siekiant užtikrinti vartotojų saugą, taip pat gamintojų atitiktį 7 straipsnyje ir I priede 
numatytos saugos ataskaitos reikalavimams, reikia nustatyti aiškias kontrolės priemones. 
Taigi pranešėja prašo valstybių narių vykdyti tinkamą kontrolę ir pranešti Komisijai apie 
reikalavimų nesilaikymą.

Pakeitimas 24

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
21 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

1. Kompetentingos institucijos iš atsakingo 
asmens reikalauja imtis visų reikiamų 
priemonių, įskaitant taisomuosius 
veiksmus, kad gaminys atitiktų 
reikalavimus, būtų pašalintas arba išimtas 
iš rinkos per nustatytą pagrįstą laikotarpį, 
atsižvelgiant į pavojaus pobūdį, jei 
nesilaikoma nors vieno iš toliau išvardytų 

1. Kompetentingos institucijos iš atsakingo 
asmens reikalauja imtis visų reikiamų 
priemonių, įskaitant taisomuosius 
veiksmus, kad gaminys atitiktų 
reikalavimus, būtų nedelsiant pašalintas 
arba išimtas iš rinkos, jei nesilaikoma nors 
vieno iš toliau išvardytų reikalavimų:
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reikalavimų:

Or. en

Pakeitimas 25

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
26 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

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

Or. en

Pagrindimas

Nustatytas ne vienas atvejis, kai dėl kosmetikos gaminiuose ir higienos priemonėse 
naudojamų medžiagų kyla su aplinka susijusi rizika. Jei tokios rizikos problema tinkamai 
nesprendžiama pagal kitus teisės aktus, turėtų būti galimybė įtraukti minėtąsias medžiagas į 
šio reglamento II priedą. Visuomenė tikisi, kad kosmetikos gaminiai ir higienos priemonės 
taip pat saugūs aplinkai. Taigi reglamente dėl kosmetikos gaminių turėtų būti numatyta 
tinkama nuostata, kuri būtų taikoma išimtiniais atvejais. SCHER – mokslinis komitetas, 
atsakingas už pavojaus aplinkai vertinimą.

Pakeitimas 26

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
26 straipsnio 1 dalies 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

2. Komisija, pasikonsultavusi su VPMK, 
gali iš dalies keisti III–VI ir VIII priedus, 
siekdama suderinti juos su technikos ir 
mokslo pažanga.

2. Komisija, pasikonsultavusi su VPMK, 
kuris pateikia nuomonę per šešis 
mėnesius po Komisijos prašymo, gali iš 
dalies keisti III–VIa ir VIII priedus, 
siekdama suderinti juos su technikos ir 

Adlib Express Watermark



PE409.426v01-00 20/25 PR\731112LT.doc

LT

mokslo pažanga.

Or. en

Pagrindimas

Norint užtikrinti aukšto lygio vartotojų apsaugą ir gamintojų teisinį tikrumą, būtina nustatyti 
aiškų VPMK veiklos terminą, kuris būtų taikomas VPMK vertinant riziką, kylančią kosmetikos 
gaminiuose naudojant tam tikras medžiagas, įskaitant nanomedžiagas.

Pakeitimas 27

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
31 straipsnis

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

31 straipsnis Išbraukta.
Oficialus prieštaravimas dėl darniųjų 

standartų
1. Jei valstybė narė arba Komisija mano, 
kad darnusis standartas nevisiškai 
atitinka šio reglamento reikalavimus, 
Komisija arba susijusi valstybė narė 
paprašo Direktyvos 98/34/EB 5 straipsniu 
įsteigto komiteto išnagrinėti šį klausimą ir 
pateikia savo argumentus. Komitetas 
nedelsdamas pareiškia savo nuomonę.
2. Atsižvelgusi į komiteto nuomonę 
Komisija nusprendžia Europos Sąjungos 
oficialiajame leidinyje paskelbti, neskelbti, 
paskelbti su apribojimais, palikti, palikti 
su apribojimais arba panaikinti nuorodas 
į atitinkamą darnųjį standartą.
3. Komisija praneša apie savo sprendimą 
valstybėms narėms ir atitinkamai Europos 
standartizacijos institucijai. Prireikus ji 
prašo iš naujo peržiūrėti konkrečius 
darniuosius standartus.

Or. en
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Pagrindimas

Būtina užtikrinti, kad reklamuojant ir ženklinant būtų galima naudoti informaciją tik apie 
tokias gaminių savybes, kurios jiems tikrai būdingos. Pasiūlyme numatyta darniųjų gaminio 
informacijos standartų sistema, kurią sukurtų europinė standartizavimo institucija (pvz., 
Europos standartizacijos komitetas, CEN). Nors pranešėja remia suderintą požiūrį, ji 
nepritaria siūlomam sprendimui. Priešingai, nei siūloma, Komisija turėtų tikrinti, ar atsakingi 
asmenys pagrindžia visą gaminio informaciją, ir prireikus pasiūlyti tinkamų priemonių 
visoms nustatytoms problemoms spręsti.

Pakeitimas 28

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
34 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

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

Or. en

Pagrindimas

Būtina numatyti pareinamąjį laikotarpį, taikomą prieš įsigaliojant šiam reglamentui į rinką 
pateiktiems gaminiams, kuriuose yra į priedus dar neįtrauktų nanomedžiagų.

Pakeitimas 29

Pasiūlymas dėl reglamento – iš dalies keičiantis aktas
VI a priedas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas Pakeitimas

VIa priedas
Leidžiamų nanomedžiagų, išskyrus 
įtrauktas į III, IV, V ar VI priedus, 
sąrašas.

Adlib Express Watermark



PE409.426v01-00 22/25 PR\731112LT.doc

LT

Or. en

Pagrindimas

Jei atlikus vertinimą nustatoma, kad nanomedžiagas saugu naudoti kosmetikos gaminiuose, 
jos turėtų būti įtraukiamos į naują VIa priedą.

Adlib Express Watermark



PR\731112LT.doc 23/25 PE409.426v01-00

LT

AIŠKINAMOJI DALIS

Komisija, įgyvendindama reguliavimo aplinkos supaprastinimo strategiją, nusprendė pateikti 
naują Tarybos direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos 
gaminiais, suderinimo redakciją. Ši direktyva, nuo jos priėmimo 1976 m. 55 kartus iš dalies 
keista, tapo griozdiška, pasenusia ir nebeužtikrina būtino teisinio aiškumo greitai 
besikeičiančioje srityje. Ją keisdama, Komisija siekia pašalinti teisinius neaiškumus ir 
neatitikimus nustatydama daugybę apibrėžčių ir įgyvendinimo priemonių. Kad būtų išvengta 
perkėlimo į nacionalinę teisę nukrypimų, Komisija pakeitė teisinę dokumento formą iš 
direktyvos į reglamentą.

Kitas pagrindinis tikslas yra padidinti kosmetikos gaminių saugą. Kadangi šiuo metu 
galiojančioje Kosmetikos direktyvoje nėra aiškių saugos vertinimo reikalavimų, Komisija 
dabar nustato „būtiniausius standartus“.

Pranešėja ryžtingai palaiko šį tikslą ir nori toliau stiprinti saugumo aspektą, kad būtų 
užtikrinta visų vartotojų apsauga ir sveikata. Apskritai šioje ataskaitoje daugiausia 
nagrinėjami keturi klausimai:

Kosmetikos gaminių saugos vertinimas

Pagal 7 straipsnį prieš pateikiant gaminį į rinką atsakingas asmuo turi pateikti saugos 
vertinimą, kuriame būtų nurodyta visa svarbi informacija. Reglamento I priede apibūdinta 
svarbi informacija, įtrauktina į saugos vertinimą. Svarbu, kad visi atsakingi asmenys turėtų 
aiškų supratimą apie visus iš šio priedo kylančius įsipareigojimus ir reikalavimus. Todėl 
pranešėja prašo Komisijos, kad ši, glaudžiai bendradarbiaudama su visomis 
suinteresuotosiomis šalimis, priimtų gaires, kurios padėtų atsakingiems asmenims rengti 
saugos vertinimo reikalavimus ir jų gaminių gaminio saugos ataskaitą.

Tam, kad būtų užtikrinta vartotojų sauga ir kad gamintojai garantuotai laikytųsi 7 straipsnyje 
ir I priede pateiktų saugos ataskaitos reikalavimų, reikia įdiegti aiškias kontrolės priemones. 
Todėl pranešėja prašo valstybių narių atlikti tinkamą kontrolę ir nustačius, kad reikalavimų 
nesilaikoma, pranešti apie tai Komisijai.

Nanomedžiagų naudojimas kosmetikos gaminiuose

Jau šiandien daugelį rinkoje esančių produktų sudaro nanomedžiagos. 2006 m. Komisija 
įvertino, kad apie 5 proc. kosmetikos gaminių turi nanodalelių.

Yra daug variantų, kaip turi būti apibrėžiamos nanomedžiagos, ir daugiausia šie apibrėžimai 
siejami su medžiagos dydžiu. Kad būtų išvengta teisinio neaiškumo, svarbu įsitikinti, ką 
reiškia nanomedžiaga. Todėl pranešėja šiame reglamente vartoja sąvoką, pagrįstą Vartotojų 
produktų mokslinio komiteto (VPMK) 2007 m. gruodžio mėn. nustatyta apibrėžtimi.

Adlib Express Watermark



PE409.426v01-00 24/25 PR\731112LT.doc

LT

Nanomedžiagų savybės dėl jų mažo dydžio yra specifinės. Jos gali būti teigiamos, bet kartu 
gali kelti pavojų. Todėl vartotojų saugai užtikrinti prieš pateikiant šiuos gaminius į rinką 
VPMK turėtų atlikti jų saugos vertinimą, susijusį su nanomedžiagomis. Pranešėja siūlo 
nanomedžiagų turintiems šiuo metu vartojamiems produktams nustatyti pereinamąjį 
laikotarpį.

Nanomedžiagos, kurios naudojamos kaip dažikliai, konservantai, UV filtrai, jau įtrauktos į šio 
reglamento IV, V ir VI priedus, ir Komisija, pasitarusi su VPMK, taip pat turi jas įtraukti. 

Siekiant užtikrinti kosmetikos gaminių saugą, turėtų būti reikalaujama, kad VPMK įvertintų 
visus nanomedžiagų turinčius gaminius, neįtrauktus į IV, V ir VI priedus. Todėl pranešėja 
siūlo pakeitimus, kuriais visoms nanomedžiagoms nustatoma atitikties procedūra.

Progresuojant nanomedžiagų tyrimams, Komisija turi reguliariai peržiūrėti šį reglamentą 
nanomedžiagų atžvilgiu.

CMR kategorijos (kancerogeninių, mutageninių arba toksiškų reprodukcijai) medžiagų 
naudojimas kosmetikos gaminiuose 

7-ajame Kosmetikos direktyvos pakeitime nustatyta visiškai uždrausti kosmetikos gaminiuose 
naudoti CMR 1 ir 2 kategorijos medžiagas. Vis dėlto gali būti atvejų, kada kai kurios iš tų 
medžiagų yra būtinos kosmetikos gaminiui pagaminti. Šiais atvejais visiškam uždraudimui 
gali būti taikomos išimtys, tačiau VPMK turi būti nustačiusi, kad ta medžiaga yra saugi 
naudoti kosmetikoje.

Komisijos pasiūlyme jau yra griežtų reikalavimų, kuriuos visus reikia vykdyti, kad 
kosmetikos gaminyje būtų leidžiama naudoti 1 arba 2 kategorijos CMR. Pranešėja šį požiūrį 
sustiprina, nustatydama daugiau reikalavimų. Be to, į šį reglamentą ji įtraukia visuotinio 
poveikio sąvoką.

Taigi, vertindamas kosmetikos gaminyje naudotinos CMR kategorijos medžiagos saugumą, 
VPMK turi atsižvelgti į visuotinį CMR poveikį visais būdais ir iš visų šaltinių (maisto 
sektoriaus, kosmetikos, kitų vartojimo produktų).

Tačiau dėl to, kad šiuo metu nėra bendros visuotinio CMR poveikio matavimo metodikos ir 
kadangi šis klausimas turėtų būti nagrinėjamas ne tik Kosmetikos reglamente, pranešėja prašo 
Komisijos patobulinti visuotinio poveikio matavimo vertinimą, o vėliau atitinkamai patikslinti 
Kosmetikos reglamentą.

Apie kosmetikos gaminį pateikiama informacija

Pirkti konkretų kosmetikos gaminį vartotoją dažnai paskatina to gaminio savybės. Informacija 
apie tokio gaminio savybes yra jautrus klausimas, nes dažniausiai vartotojai neturi galimybės 
įvertinti, ar ji teisinga, todėl tenka pasitikėti. Taigi, norint apsaugoti vartotoją, būtina 
užtikrinti, kad gaminį reklamuojant ir ženklinant būtų nurodomos tik tos savybės, kurių jis 
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tikrai turi. 

Komisijos pasiūlymo 16 straipsnyje pabrėžiama, kad teiginiai apie kosmetikos gaminius 
neturi būti klaidinantys ar net melagingi ir kad jie būtų patvirtinti gaminio informacijos 
byloje. Be to, Komisija pasiūlė įdiegti darniųjų standartų sistemą ir taikyti ją informacijai apie 
kosmetikos gaminius. Šiuos standartus turėtų parengti Europos derinimo institucija, 
pavyzdžiui, Europos standartizacijos komitetas (ESK, angl. CEN).

Palaikydama idėją, kad, siekiant užtikrinti gaminio saugą ir vartotojams skirtos informacijos 
patikimumą, turi būti pateikiama suderinta informacija apie gaminį, pranešėja nesutinka, kad
už tai būtų atsakinga Europos derinimo institucija, kaip apibūdinta Komisijos pasiūlyme.

Privačioms institucijoms, pavyzdžiui, ESK, kurias valdo atitinkami pramonės sektoriai, negali 
būti pavestas toks svarbus reikalas kaip informacija apie gaminį, kai neabejotinai reikalingas 
nepriklausomas vertinimas.

Todėl pranešėja prašo Komisijos peržiūrėti visus šiuo metu naudojamus teiginius apie 
kosmetikos gaminius ir tai, kaip atsakingas asmuo juos patikrina. Be to, jei Komisija nustato, 
kad teiginio apie kosmetikos gaminį patikrinimas neatitinka šio reglamento nuostatų, susijusių 
su vartotojų informavimu ir jų saugumu, ji turėtų imtis atitinkamų priemonių atitikimui 
užtikrinti ir prireikus pasiūlyti darnius reikalavimus teiginiams apie gaminius.
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