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PR_COD_1am

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums

* Apspriežu procedūra
nodoto balsu vairākums

**I Sadarbības procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

**II Sadarbības procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

*** Piekrišanas procedūra
Parlamenta deputātu vairākums, izņemot gadījumus, kas minēti 
EK līguma 105.,107.,161.un 300. pantā un ES līguma 7. pantā

***I Koplēmuma procedūra (pirmais lasījums)
nodoto balsu vairākums

***II Koplēmuma procedūra (otrais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopējo nostāju
Parlamenta deputātu vairākums, lai noraidītu vai grozītu kopējo 
nostāju

***III Koplēmuma procedūra (trešais lasījums)
nodoto balsu vairākums, lai apstiprinātu kopīgo projektu

(Norādīto procedūru izvēlas atkarībā no Komisijas ierosinātā juridiskā 
pamata)

Grozījumi normatīvā tekstā

Parlamenta grozījumos izmaiņas ir treknrakstā un slīprakstā. Attiecībā uz 
normatīviem grozījumu aktiem tās daļas, kuras tiek pārņemtas no jau esoša 
teksta, ko Parlaments vēlas grozīt, lai gan Komisija to nav grozījusi, ir 
izceltas treknrakstā. Iespējamie teksta fragmentu svītrojumi tiek apzīmēti 
šādi: [...]. Teksts parastā slīprakstā tehniskajiem dienestiem norāda tās 
normatīvā teksta daļas, kurās ir ierosināti labojumi galīgajam teksta 
variantam (piemēram, nepārprotami kļūdainas teksta daļas vai to izlaidumi 
kādā no valodām). Šie labojumu ierosinājumi jāapstiprina attiecīgajiem 
tehniskajiem dienestiem.
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EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai par kosmētikas līdzekļiem 
(pārstrādāta redakcija)
(COM(2008)0049 – C6-0053/2008 – 2008/0035(COD))

(Koplēmuma procedūra, pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

– ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0049),

– ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 95. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam 
iesniedz priekšlikumu (C6-0053/2008),

– ņemot vērā 2001. gada 28. novembra Iestāžu nolīgumu par tiesību aktu pārstrādāšanas 
tehnikas strukturētāku izmantošanu1,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas (..) vēstuli Vides, sabiedrības veselības un pārtikas 
nekaitīguma komitejai saskaņā ar Reglamenta 80.a panta 3. punktu,

– ņemot vērā Juridiskās komitejas (..) vēstuli Parlamenta priekšsēdētājam saskaņā ar 
Reglamenta 80.a panta 4. punktu,

– ņemot vērā Komisijas priekšsēdētāja (..) vēstuli, kurā ir paziņots, ka viņš neatsauc 
Komisijas priekšlikumu,

– ņemot vērā Reglamenta 80. un 51. pantu,

– ņemot vērā Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejas ziņojumu un 
Juridiskās komitejas atzinumu (A6-0000/2008),

A. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas juridisko dienestu 
konsultatīvās darba grupas viedokli šajā priekšlikumā nav ietverti nekādi citi būtiski 
grozījumi kā vien tie, kas par tādiem nosaukti priekšlikumā, un tā kā attiecībā uz 
iepriekšējo tiesību aktu negrozīto noteikumu un šo grozījumu kodifikāciju priekšlikumā ir 
iekļauta vienkārši pašreizējo tekstu kodifikācija, nemainot to satura būtību,

1. apstiprina Komisijas priekšlikumu, kas pielāgots saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes 
un Komisijas juridisko dienestu konsultatīvās darba grupas ieteikumiem (kā arī ietver 
Juridiskās komitejas tehniskos grozījumus) un satur turpmāk norādītos grozījumus;

2. aicina Komisiju vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu 
būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3. uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.

                                               
1 OV C 77, 28.3.2002., 1. lpp.



PE409.426v01-00 6/25 PR\731112LV.doc

LV

Grozījums Nr. 1

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
25.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25a) Attīstoties tehnoloģijām, kosmētikas 
līdzekļos var palielināties nanomateriālu 
saturs. Lai nodrošinātu augstu 
aizsardzības līmeni patērētājiem, preču 
brīvu kustību un juridisko noteiktību 
ražotājiem, starptautiskā līmenī ir 
jāizstrādā vienota nanomateriālu 
definīcija. Kopienai starptautiskos 
forumos ir jācenšas panākt vienošanos 
par definīciju. Ja šādu vienošanos 
izdosies panākt, attiecīgi jāpielāgo 
nanomateriālu definīcija šajā regulā.

Or. en

Grozījums Nr. 2

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
25.b apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25b) Pirms laist tirgū kosmētikas līdzekli, 
kas satur nanomateriālus, kuri vēl nav 
iekļauti III līdz VIa pielikumā, PPZK ir 
jāizvērtē attiecīgie nanomateriāli, 
pienācīgi veicot specifisku nekaitīguma 
novērtējumu, un tie jāiekļauj
VIa pielikumā saskaņā ar 26. panta 
2. punktu. Lai nanomateriālus iekļautu 
lietošanai atļauto vielu sarakstā 
VIa pielikumā, atbildīgajai personai ir 
jāiesniedz pieprasījums un riska 
novērtējums Komisijai. Veicot riska 
novērtējumu, ir jāņem vērā izmantoto 
nanomateriālu īpatnības un konkrētā 
kosmētikas līdzekļa paredzamā 
izmantošana. Nanomateriālus saturošo 
kosmētikas līdzekli nedrīkst laist tirgū, ja 
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nav saņemts PPZK atzinums, ka šo 
nanomateriālu izmantošana minētajā 
kosmētikas līdzeklī ir nekaitīga.

Or. en

Grozījums Nr. 3

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
25.c apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25c) Pašlaik trūkst pienācīgas 
informācijas par risku, ko rada 
nanomateriālu izmantošana. Lai uzlabotu 
šo materiālu nekaitīguma novērtēšanu, 
PPZK ir jāizstrādā pārbaudes metodes, 
ņemot vērā to īpatnības.

Or. en

Pamatojums

Nanomateriālu īpatnības ir izskaidrojamas ar to mazo izmēru. Lai noskaidrotu un novērtētu 
potenciālo apdraudējumu saistībā ar šīm īpatnībām, ir jāizstrādā īpaša pārbaudes metode.

Grozījums Nr. 4

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
25.d apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(25d) Komisijai regulāri jāpārskata 
nanomateriālu izmantošanas noteikumi, 
ņemot vērā jaunākos zinātnes atzinumus.

Or. en
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Grozījums Nr. 5

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
26.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(26a) Vērtējot vielu nekaitīgumu, jo īpaši 
ja šīs vielas pieder pie 1. un 2. kategorijas 
kancerogēniem, mutagēniem vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskām 
vielām, ir jāapsver minēto vielu vispārējā 
iedarbība no visiem iespējamiem avotiem. 
Tajā pašā laikā, gatavojot nekaitīguma 
novērtējumu, ir svarīgi nodrošināt 
saskaņotu pieeju, nosakot un lietojot 
šādus vispārējās iedarbības rādītājus. 
Tātad Komisijai, cieši sadarbojoties ar 
PPZK, Eiropas Ķīmisko vielu aģentūru 
(ECHA), Eiropas Pārtikas nekaitīguma 
iestādi (EFSA) un citām ieinteresētajām 
personām, steidzami jāpārskata un 
jāizstrādā vadlīnijas, kas skar minēto 
vielu vispārējās iedarbības rādītāju 
noteikšanu un izmantošanu.

Or. en

Pamatojums

Jo īpaši vērtējot kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai funkcijai toksisko vielu 
nekaitīgumu, tas jādara, apsverot to vispārējo iedarbību uz cilvēku no visiem iespējamiem 
avotiem. Ir jāizstrādā vadlīnijas minēto vielu vispārējās iedarbības rādītāju noteikšanai un 
izmantošanai atsevišķu ražojumu nekaitīguma vērtēšanā.

Grozījums Nr. 6

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
39.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(39a) Vērtējot kosmētikas līdzekļu 
nekaitīgumu, ir jābūt iespējai ņemt vērā 
riska novērtēšanas rezultātus, kas gūti 
citās svarīgās jomās. Šādu datu 
izmantošana ir pienācīgi jāpaskaidro un 
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jāpamato.

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 ražojuma nekaitīgumu.

Grozījums Nr. 7

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
40. apsvērums

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(40) Patērētājs ir jāaizsargā no 
maldinošiem apgalvojumiem par 
iedarbīgumu un citām kosmētikas līdzekļa 
īpašībām. Lai risinātu jautājumus, kas ir 
saistīti ar konkrētiem apgalvojumiem par
kosmētikas līdzekļiem, ir jāsniedz iespēja 
izmantot saskaņotus standartus.

(40) Patērētājs ir jāaizsargā no 
maldinošiem apgalvojumiem par 
iedarbīgumu un citām kosmētikas līdzekļa 
īpašībām. Lai novērtētu, cik pamatoti ir 
konkrētie apgalvojumi par kosmētikas 
līdzekļu īpašībām, Komisijai ir jāiesniedz 
ziņojums par šādu apgalvojumu 
izmantošanu un attiecīgajiem 
pierādījumiem un, ja vajag, jāierosina 
vajadzīgie pasākumi, lai risinātu radušās 
problēmas.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, ka reklāmā un marķējumā drīkst minēt tikai tādas īpašības, kādas ražojumam 
tiešām piemīt. Ar šo priekšlikumu ievieš saskaņotu standartu sistēmu saistībā ar ražojumiem 
piedēvētajām īpašībām, kas būs jāizstrādā kādai ES standartizācijas organizācijai 
(piemēram, Eiropas Standartizācijas komitejai). Lai gan referente atbalsta saskaņotu pieeju, 
viņa tomēr nepiekrīt piedāvātajam risinājumam. Tā vietā Komisijai ir jāpārskata visas 
ražojumiem piedēvētās īpašības un veids, kādā atbildīgā persona sniedz to pierādījumus, un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie pasākumi, lai risinātu radušās problēmas.  
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Grozījums Nr. 8

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
44.a apsvērums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(44a) Dalībvalstīm ir jāpiešķir tirgus 
uzraudzības iestādēm vajadzīgās pilnvaras 
un resursi un jānodrošina informācija 
pienācīgai uzdevumu izpildei.

Or. en

Grozījums Nr. 9

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – f apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(f) „Saskaņotais standarts” ir standarts, 
ko pieņēmusi viena no Eiropas 
standartizācijas iestādēm, kas minētas 
I pielikumā Eiropas Parlamenta un 
Padomes Direktīvai 98/34/EK, ar ko 
nosaka informācijas sniegšanas kārtību 
tehnisko standartu un noteikumu, kā arī 
informācijas sabiedrības pakalpojumu 
noteikumu jomā, saskaņā ar minētās 
direktīvas 6. pantu.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, ka reklāmā un marķējumā drīkst minēt tikai tādas īpašības, kādas ražojumam 
tiešām piemīt. Ar šo priekšlikumu ievieš saskaņotu standartu sistēmu saistībā ar ražojumiem 
piedēvētajām īpašībām, kas būs jāizstrādā kādai ES standartizēšanas organizācijai 
(piemēram, Eiropas Standartizācijas komitejai). Lai gan referente atbalsta saskaņotu pieeju, 
viņa tomēr nepiekrīt piedāvātajam risinājumam. Tā vietā Komisijai ir jāpārskata visas 
ražojumiem piedēvētās īpašības un veids, kādā atbildīgā persona sniedz to pierādījumus, un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgi pasākumi, lai risinātu radušās problēmas.
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Grozījums Nr. 10

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – ja apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(ja)„Nanomateriāli” ir īpaši ražoti cietie 
materiāli, kam vismaz viens ārējais 
parametrs vai iekšējās struktūras izmēri ir 
ap 100 nm vai mazāki.

Or. en

Pamatojums

Šīs definīcijas pamatā ir Patēriņa preču zinātniskās komitejas (PPZK) definīcija, kas iekļauta 
2007. gada decembrī publicētajā komitejas atzinumā par nanomateriālu nekaitīgumu 
kosmētikas līdzekļos.

Savu mazo izmēru dēļ nanomateriāli var uzrādīt jaunas īpašības salīdzinājumā ar tiem 
pašiem materiāliem, kam ir parastie izmēri. 

Grozījums Nr. 11

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 1. punkts – la apakšpunkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

(la) „Apdraudētas iedzīvotāju grupas” ir 
bērni vecumā līdz trim gadiem, vecāka 
gadagājuma cilvēki un cilvēki ar vāju 
imūnsistēmu.

Or. en
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Grozījums Nr. 12

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
2. pants – 2.a punkts (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Komisija var precizēt 1. punkta 
ja) apakšpunktu un pielāgot to 
jaunākajiem tehnikas un zinātnes 
atzinumiem. Pasākumus, kas ir paredzēti, 
lai grozītu šīs regulas nebūtiskus 
elementus, pieņem saskaņā ar 27. panta 
3. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Pašlaik nav izstrādāta starptautiski atzīta nanomateriālu definīcija. Tāpēc, iespējams, vēlāk šī 
definīcija būs jāpielāgo jaunākajiem zinātnes atzinumiem šajā jomā.

Grozījums Nr. 13

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
7. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Pirms ražojumu laiž tirgū, atbildīgā 
persona nodrošina, lai par kosmētikas 
līdzekli būtu veikts drošuma novērtējums, 
pamatojoties uz attiecīgo informāciju, un 
lai kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojums 
būtu izstrādāts saskaņā ar I pielikumu.

1. Pirms ražojumu laiž tirgū, atbildīgā 
persona nodrošina, lai par kosmētikas 
līdzekli būtu veikts drošuma novērtējums, 
pamatojoties uz attiecīgo informāciju, un 
lai kosmētikas līdzekļa drošuma ziņojums 
būtu izstrādāts saskaņā ar I pielikumu.

Īpašu vērību pievērš daļiņu lielumam un 
tieši „nanomateriāliem”, ņemot vērā 
2. pantā iekļauto definīciju.

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

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

Komisija ciešā sadarbībā ar visām 
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ieinteresētajām personām pieņem 
vajadzīgās vadlīnijas, kas ļautu 
uzņēmumiem, jo īpaši mazajiem un 
vidējiem uzņēmumiem, izpildīt 
I pielikumā norādītās prasības. Šīs 
vadlīnijas pieņem saskaņā ar 27. panta 
2. punktā minēto regulatīvo kontroles 
procedūru.

Or. en

Pamatojums

Regulas I pielikumā ir apkopota informācija par kosmētikas līdzekļa nekaitīgumu, kas ļauj 
sagatavot ziņojumu par kosmētikas līdzekļa drošumu. Svarīgi, lai atbildīgās personas skaidri 
apzinātos visas saistības un prasības, kas izriet no šā pielikuma, un to var vislabāk panākt, 
secīgi izklāstot attiecīgās vadlīnijas.

Grozījums Nr. 14

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
8. pants – 2. punkts – d apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

d) ja tas ir pamatots ar šīs ietekmes vai šā 
produkta īpašībām, apgalvotās
kosmētikas līdzekļa ietekmes pierādījums;

d) kosmētikas līdzeklim piedēvētās 
iedarbības pierādījums;

Or. en

Grozījums Nr. 15

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
10. pants – 1. punkts – c apakšpunkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

c) dalībvalsti, kurā kosmētikas līdzeklis 
laists tirgū;

c) pirmo dalībvalsti, kurā kosmētikas 
līdzeklis laists tirgū;

Or. en
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Pamatojums

Ar šo grozījumu paskaidro, ka paziņošana attiecas tikai uz pirmo dalībvalsti, kurā ražojumu 
laiž tirgū.

Grozījums Nr. 16

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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) to vielu klātbūtni, kuras uzskatāmas par 
nanomateriāliem;

Or. en

Grozījums Nr. 17

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

ha) vielas, kas ražotas kā nanomateriāli, 
bet kuri nav uzskaitīti IV, V, VI un 
VIa pielikumā, un vielas, kas ražotas kā 
nanomateriāli, kurus neizmanto, ievērojot 
minētajos pielikumos ietvertos 
nosacījumus.

Or. en

Pamatojums

Šis grozījums izriet no grozījumiem, ar kuriem ievieš nanomateriālu nekaitīguma vērtēšanas 
kārtību.
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Grozījums Nr. 18

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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, 
ir izpildīti šādi nosacījumi:

Tomēr šādas vielas izņēmuma kārtā drīkst 
izmantot kosmētikas līdzekļos, ja pēc to 
atzīšanas par 1. vai 2. kategorijas 
kancerogēnām, mutagēnām vai 
reproduktīvajai funkcijai toksiskām vielām 
saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK ir 
izpildīti visi šeit norādītie nosacījumi:

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

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

Or. en

Pamatojums

Vērtējot kancerogēnu, mutagēnu un reproduktīvajai funkcijai toksisko vielu nekaitīgumu, tas 
jādara, apsverot to vispārējo iedarbību uz cilvēku no visiem iespējamiem avotiem.

Grozījums Nr. 19

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a [Divu gadu laikā pēc šīs regulas 
publicēšanas Oficiālajā Vēstnesī] 
Komisija nodrošina, ka tiek pārskatīta 
vispārējās iedarbības rādītāju noteikšanas 
un izmantošanas kārtība CMR vielām un 
ir izstrādātas pienācīgas vadlīnijas, kas 
ļauj saskaņotā veidā noteikt un izmantot 
vispārējās iedarbības rādītājus, vērtējot, 
cik droši var lietot CMR vielas saturošos 
līdzekļus. Šo pārskatīšanu veic saziņā ar 
PPZK, ECHA, EFSA un citām 
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ieinteresētajām personām, attiecīgi 
izmantojot labākās prakses gadījumus.

Or. en

Pamatojums

Vērtējot dažu vielu, jo īpaši kancerogēnu, mutagēnu un reprodukcijai toksisko vielu 
nekaitīgumu, tas jādara, apsverot to vispārējo iedarbību uz cilvēku no visiem iespējamiem 
avotiem. Ir jāizstrādā vadlīnijas minēto vielu vispārējās iedarbības rādītāju noteikšanai un 
izmantošanai atsevišķu ražojumu nekaitīguma vērtēšanā.

Grozījums Nr. 20

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
16. pants – 1. punkts – 2. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Uzskata, ka pirmās daļas noteikumi ir 
ievēroti, ja kosmētikas līdzekļi atbilst 
attiecīgajiem saskaņotajiem standartiem, 
kuru atsauces ir publicētas Eiropas 
Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

svītrots

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, ka reklāmā un marķējumā drīkst minēt tikai tādas īpašības, kādas ražojumam 
tiešām piemīt. Ar šo priekšlikumu ievieš saskaņotu standartu sistēmu saistībā ar ražojumiem 
piedēvētajām īpašībām, kas būs jāizstrādā kādai ES standartizācijas organizācijai 
(piemēram, Eiropas Standartizācijas komitejai). Lai gan referente atbalsta saskaņotu pieeju, 
viņa tomēr nepiekrīt piedāvātajam risinājumam. Tā vietā Komisijai ir jāpārskata visas 
ražojumiem piedēvētās īpašības un veids, kādā atbildīgā persona sniedz to pierādījumu, un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie pasākumi, lai risinātu radušās problēmas.
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Grozījums Nr. 21

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

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2.a Piecu gadu laikā pēc šīs regulas 
stāšanās spēkā Komisija iesniedz 
ziņojumu Eiropas Parlamentam un 
Padomei par visām kosmētikas līdzekļiem 
piedēvētajām īpašībām un par to, kādā 
veidā ir gūti attiecīgie pierādījumi 
saskaņā ar 8. panta 2. punkta 
d) apakšpunktu. Ja Komisija atklāj, ka 
minēto informāciju izmanto, neievērojot 
šā panta noteikumus vai trūkst 
pierādījumu saskaņā ar 8. panta 
2. punkta d) apakšpunktu, tā veic 
attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu 
noteikumu ievērošanu, un vajadzības 
gadījumā sagatavo priekšlikumu par 
prasību saskaņošanu attiecībā uz 
ražojumiem piedēvētajām īpašībām.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, ka reklāmā un marķējumā drīkst minēt tikai tādas īpašības, kādas ražojumam 
tiešām piemīt. Ar šo priekšlikumu ievieš saskaņotu standartu sistēmu saistībā ar ražojumiem 
piedēvētajām īpašībām, kas būs jāizstrādā kādai ES standartizācijas organizācijai 
(piemēram, Eiropas Standartizācijas komitejai). Lai gan referente atbalsta saskaņotu pieeju, 
viņa tomēr nepiekrīt piedāvātajam risinājumam. Tā vietā Komisijai ir jāpārskata visas 
ražojumiem piedēvētās īpašības un veids, kādā atbildīgā persona sniedz to pierādījumu, un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie pasākumi, lai risinātu radušās problēmas.

Grozījums Nr. 22

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
17. pants – 1. punkts

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Neskarot aizsardzību, īpaši 
komercnoslēpuma un intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzību, atbildīgā persona

Neskarot aizsardzību, īpaši 
komercnoslēpuma un intelektuālā īpašuma 
tiesību aizsardzību, atbildīgā persona
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nodrošina to, ka kosmētikas līdzekļa 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs un 
smaržkompozīcijām un smaržām —
kompozīcijas nosaukums un koda numurs 
un piegādātāja nosaukums, kā arī esošie 
dati par šā kosmētikas līdzekļa nevēlamu 
ietekmi un nopietnu nevēlamu ietekmi uz 
cilvēka veselību, kas izriet no tā 
lietošanas,  ar attiecīgiem līdzekļiem ir 
pieejami atklātībai.

nodrošina to, ka kosmētikas līdzekļa 
kvalitatīvais un kvantitatīvais sastāvs un 
smaržkompozīcijām un smaržām —
kompozīcijas nosaukums un koda numurs 
un piegādātāja nosaukums, kā arī esošie 
dati par šā kosmētikas līdzekļa nevēlamu 
ietekmi un nopietnu nevēlamu ietekmi uz 
cilvēka veselību, kas izriet no tā 
lietošanas,  ar attiecīgiem līdzekļiem ir 
viegli pieejami atklātībai.

Or. en

Grozījums Nr. 23

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
18. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

Dalībvalstis uzrauga atbilstību šai regulai 
ar tirgū pieejamo kosmētikas līdzekļu 
tirgus iekšējās kontroles palīdzību.

Dalībvalstis uzrauga atbilstību šai regulai 
ar tirgū pieejamo kosmētikas līdzekļu 
tirgus iekšējās kontroles palīdzību.

Dalībvalstis rīko attiecīgā mēroga 
pārbaudes, vērtējot esošo dokumentāciju 
un vajadzības gadījumā veicot pienācīgu 
paraugu fizikālās un laboratoriskās 
pārbaudes.
Dalībvalstis katru gadu ziņo Komisijai par 
pārbaudēm, kas veiktas, lai noskaidrotu 
atbilstību šai regulai, un par galvenajiem 
atzinumiem saistībā ar pārkāpumiem.

Or. en

Pamatojums

Lai aizsargātu patērētājus un panāktu prasību izpildi no ražotāju puses saistībā ar 7. pantā 
un I pielikumā paredzēto drošuma ziņojumu, ir jāievieš skaidri kontroles mehānismi. Tālab 
referente aicina dalībvalstis veikt pienācīgas pārbaudes un pārkāpumu gadījumā ziņot 
Komisijai.



PR\731112LV.doc 19/25 PE409.426v01-00

LV

Grozījums Nr. 24

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
21. pants – 1. punkts – ievaddaļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

1. Kompetentās iestādes pieprasa, lai 
atbildīgā persona veic visus atbilstīgos 
pasākumus, tostarp korektīvus pasākumus, 
lai panāktu līdzekļa atbilstību, līdzekļa
izņemšanu no tirgus vai tā atsaukšanu 
noteiktā pieņemamā termiņā, kas atbilst 
riska būtībai, ja ir konstatēta neatbilstība ar 
kādu no turpmāk minētajām prasībām:

1. Kompetentās iestādes pieprasa, lai 
atbildīgā persona nekavējoties veic visus
atbilstīgos pasākumus, tostarp korektīvus 
pasākumus, lai panāktu ražojuma
atbilstību, ražojuma izņemšanu no tirgus 
vai tā atsaukšanu, ja ir konstatēta 
neatbilstība ar kādu no turpmāk minētajām 
prasībām:

Or. en

Grozījums Nr. 25

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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 cilvēka 
veselībai vai videi, kuru rada vielu 
lietošana kosmētikas līdzekļos un kurš 
jānovērš Kopienas mērogā, Komisija, 
apspriedusies ar PPZK un vajadzības 
gadījumā ar Veselības un vides 
apdraudējuma zinātnisko komiteju 
(SCHER), var attiecīgi grozīt II līdz 
VIa pielikumu.

Or. en

Pamatojums

Var minēt vairākus piemērus, kas liecina par to, ka kosmētikas un higiēnas līdzekļos 
izmantotās vielas rada apdraudējumu videi. Ja šāds apdraudējums nav ņemts pienācīgi vērā 
citos tiesību aktos, ir jāparedz iespēja tādas vielas iekļaut šīs regulas II pielikumā. Plašā 
sabiedrība sagaida, ka kosmētikas un higiēnas līdzekļi ir arī nekaitīgi videi, tāpēc regulā par 
kosmētikas līdzekļiem jāietver instruments, ko var izmantot izņēmuma gadījumos. SCHER ir 
zinātniskā komiteja, kas novērtē kaitējumu videi.
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Grozījums Nr. 26

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
26. pants – 2. punkts – 1. daļa

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

2. Apspriedusies ar PPZK, Komisija var 
grozīt III līdz VI pielikumu un VIII 
pielikumu, lai tos pielāgotu zinātnes un 
tehnikas attīstībai.

2. Apspriedusies ar PPZK, kas sešu 
mēnešu laikā pēc Komisijas pieprasījuma 
sagatavo atzinumu, Komisija var grozīt 
III līdz VIa pielikumu un VIII pielikumu, 
lai tos pielāgotu zinātnes un tehnikas 
attīstībai.

Or. en

Pamatojums

Lai nodrošinātu augstu aizsardzības līmeni patērētājiem un juridisko noteiktību ražotājiem, ir 
skaidri jānosaka termiņš, kādā PPZK ir jānovērtē apdraudējums, ko rada minēto vielu, 
tostarp nanomateriālu, izmantošana kosmētikas līdzekļos.

Grozījums Nr. 27

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
31. pants

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

31. pants svītrots
Oficiāls iebildums pret saskaņotajiem 

standartiem
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.
2. Ņemot vērā komitejas atzinumu, 
Komisija pieņem lēmumu Eiropas 
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Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēt, 
nepublicēt, publicēt ar ierobežojumiem, 
saglabāt, saglabāt ar ierobežojumiem vai 
svītrot atsauces uz attiecīgo saskaņoto 
standartu .
3. Komisija informē dalībvalstis un 
attiecīgo Eiropas standartizācijas 
struktūru. Ja nepieciešams, tā pieprasa 
attiecīgo saskaņoto standartu 
pārskatīšanu.

Or. en

Pamatojums

Ir jāpanāk, ka reklāmā un marķējumā drīkst minēt tikai tādas īpašības, kādas ražojumam 
tiešām piemīt. Ar šo priekšlikumu ievieš saskaņotu standartu sistēmu saistībā ar ražojumiem 
piedēvētajām īpašībām, kas būs jāizstrādā kādai ES standartizācijas organizācijai 
(piemēram, Eiropas Standartizācijas komitejai). Lai gan referente atbalsta saskaņotu pieeju, 
viņa tomēr nepiekrīt piedāvātajam risinājumam. Tā vietā Komisijai ir jāpārskata visas 
ražojumiem piedēvētās īpašības un veids, kādā atbildīgā persona sniedz to pierādījumu, un 
vajadzības gadījumā jāierosina attiecīgie pasākumi, lai risinātu radušās problēmas.

Grozījums Nr. 28

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
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 III līdz 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 
h) apakšpunktu un 26. panta 2. punktu.

Or. en
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Pamatojums

Ir jāparedz pārejas laiks attiecībā uz ražojumiem, kas satur nanomateriālus, kuri vēl nav 
iekļauti pielikumos, ja tie laisti tirgū pirms šīs regulas stāšanās spēkā.

Grozījums Nr. 29

Regulas priekšlikums – normatīvs grozījumu akts
VI a pielikums (jauns)

Komisijas ierosinātais teksts Grozījums

VIa pielikums
Atļautie nanomateriāli, kuri nav iekļauti 
III, IV, V un VI pielikumā

Or. en

Pamatojums

Nanomateriāli, kuru izmantošana kosmētikas līdzekļos ir atzīta par nekaitīgu, ir jāiekļauj 
jaunajā VIa pielikumā.
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PASKAIDROJUMS

Īstenojot normatīvās vides vienkāršošanas stratēģiju, Komisija ir nolēmusi pārstrādāt 
Padomes Direktīvu Nr. 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
kosmētikas līdzekļiem. Direktīva, kurai kopš tās pieņemšanas 1976. gadā ir izdarīti 
55 grozījumi, ir novecojusi, kļuvusi apgrūtinoša un vairs nenodrošina nepieciešamo juridisko 
noteiktību jomā, kas strauji attīstās. Pārstrādājot direktīvu, Komisijas mērķis ir novērst 
juridisko neskaidrību un nekonsekvenci, ietverot tajā definīcijas un īstenošanas pasākumus.
Lai novērstu atšķirīgu direktīvas transponēšanu dalībvalstīs, Komisija ir mainījusi tiesību akta 
juridisko formu no direktīvas uz regulu.

Vēl viens būtisks mērķis ir palielināt kosmētikas līdzekļu drošumu. Tā kā pašreizējā 
Kosmētikas direktīva nenosaka skaidras prasības attiecībā uz drošuma novērtējumu, Komisija 
attiecībā uz to vēlas ieviest obligātās pamatprasības.

Referente pilnībā atbalsta šo mērķi un vēlas nostiprināt drošuma aspektu, lai veicinātu visu 
patērētāju aizsardzību un veselību. Kopumā ziņojums ir vērsts uz četriem turpmāk tekstā 
minētiem aspektiem.

Kosmētikas līdzekļu drošuma novērtējums

Pirms ražojumu dara pieejamu tirgū, atbildīgā persona saskaņā ar 7. pantu veic drošuma 
novērtējumu, nodrošinot visu vajadzīgo informāciju. Regulas I pielikumā ir norādīta šī 
informācija, kas jāiekļauj drošuma novērtējumā. Ir būtiski, lai atbildīgajām personām būtu 
skaidra izpratne par visiem pienākumiem un prasībām, kas minētas šajā pielikumā. Tādēļ 
referente aicina Komisiju, cieši sadarbojoties ar visām ieinteresētajām pusēm, izstrādāt 
vadlīnijas, kas palīdzētu atbildīgajām personām veikt drošuma novērtējumu un sagatavot 
ziņojumu par piedāvāto kosmētikas līdzekļu drošumu.

Lai garantētu patērētāju drošību, kā arī ražotāju atbilstību 7. pantā un I pielikumā noteiktajām 
prasībām attiecībā uz ziņojumu par kosmētikas līdzekļu drošumu, ir vajadzīgs skaidrs 
kontroles instruments. Tādēļ referente aicina dalībvalstis veikt atbilstošus kontroles 
pasākumus un ziņot par pārkāpumiem Komisijai.

Nanomateriālu izmantošana kosmētikas līdzekļos

Jau šodien daudzu tirgū esošu līdzekļu sastāvā ir nanomateriāli. Saskaņā ar Komisijas 
2006. gadā veiktajiem aprēķiniem aptuveni 5 % kosmētikas līdzekļu satur nanodaļiņas.

Ir izstrādātas dažādas nanomateriālu definīcijas, kurās lielākoties ir minēts daļiņu lielums. Lai 
izvairītos no juridiskās neskaidrības, ir svarīgi noteikt, kas ir nanomateriāli. Tādēļ referente 
šajā regulā ir iekļāvusi definīciju, kas balstās uz Patēriņa preču zinātniskās komitejas (PPZK) 
2007. gada decembrī izstrādāto definīciju.

Nanomateriālu mazais izmērs nosaka to raksturīgās īpašības. Šo īpašību ietekme var būt 
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pozitīva, bet tajā pašā laikā arī radīt jaunu risku. Tādēļ, lai garantētu patērētāju drošību, pirms 
šādus līdzekļus laiž tirgū, tie ir jāizvērtē PPZK, pamatojoties uz īpašiem nanomateriālu 
drošuma novērtējuma kritērijiem. Referente iesaka noteikt pārejas periodu attiecībā uz 
nanomateriālus saturošajiem tirgū esošajiem līdzekļiem.

Nanomateriāli, ko izmanto kā krāsvielas, konservantus, UV filtrus, jau ir norādīti šīs regulas 
IV, V un VI pielikumā, un tos pēc konsultācijas ar PPZK Komisija var iekļaut atļauto 
nanomateriālu sarakstā.

Lai nodrošinātu kosmētikas līdzekļu drošumu, PPZK ir jānovērtē visi ražojumi, kas satur 
nanomateriālus, kuri nav minēti IV, V un VI pielikumā. Tādēļ referente iesniedz grozījumus, 
ar kuriem nosaka atbilstošu procedūru attiecībā uz visiem nanomateriāliem.

Tā kā joprojām notiek nanomateriālu izpēte, Komisijai attiecībā uz nanomateriāliem šī regula 
ir pastāvīgi jāpārskata.

Kancerogēnu, mutagēnu un reprodukcijas funkcijai toksisku (CMR) vielu izmantošana 
kosmētikas līdzekļos

Ar Kosmētikas direktīvas grozījumu Nr. 7 tika pilnībā aizliegta 1. un 2. kategorijas CMR vielu 
izmantošana kosmētikas līdzekļu ražošanā. Tomēr atsevišķos gadījumos dažu šo vielu 
izmantošana var būt nepieciešama, lai izgatavotu kosmētikas līdzekli. Šajos gadījumos ir 
iespējami izņēmumi, ja PPZK uzskata, ka viela ir droša lietošanai kosmētikas līdzekļos.

Komisijas priekšlikumā jau ir iekļautas stingras prasības, kas ir jāizpilda, lai 1. un 
2. kategorijas CMR vielas varētu izmantot kosmētikas līdzekļu ražošanā. Referente nostiprina 
šo pieeju, nosakot papildu prasības. Turklāt referente šajā regulā ir iestrādājusi vispārējās 
iedarbības koncepciju.

Tādēļ PPZK, novērtējot kosmētikas līdzeklī izmantojamās CMR vielas drošumu, ir jāņem vērā 
CMR vispārējā iedarbība no visiem avotiem (pārtikas nozare, kosmētika, citas patēriņa 
preces).

Tomēr, tā kā pašlaik nepastāv vienota pieeja vispārējās CMR iedarbības noteikšanai un šo 
jautājumu nav iespējams apskatīt tikai Kosmētikas regulas ietvaros, referente aicina Komisiju 
izstrādāt novērtēšanas sistēmu vispārējās iedarbības noteikšanai un pēc tam atbilstoši 
pārstrādāt Kosmētikas regulu.

Kosmētikas līdzekļa informatīvā dokumentācija

Bieži vien tieši specifisko īpašību dēļ patērētājs iegādājas kosmētikas līdzekli. Šāda 
informatīvā dokumentācija par līdzekli ir delikāts jautājums tāpēc, ka patērētājiem lielākoties 
nav iespējams novērtēt tās patiesumu un viņi var tikai uzticēties solījumiem attiecībā uz 
kosmētikas līdzekli. Tādēļ, lai garantētu patērētāju aizsardzību, ir jānodrošina, lai, reklamējot 
un marķējot līdzekli, tiktu minētas tikai tās īpašības, kas tam patiešām piemīt.
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Komisijas priekšlikuma 16. pantā ir noteikts, ka uz kosmētikas līdzekļiem nedrīkst attiecināt 
maldinošu un kļūdainu informāciju un ka tā ir jāpamato līdzekļa informatīvajā dokumentācijā.
Papildus iepriekš minētajam Komisijas priekšlikumā ir ieteikts ieviest saskaņotu standartu 
sistēmu attiecībā uz līdzekļa informatīvo dokumentāciju. Šie standarti ir jāizstrādā kādai 
Eiropas standartizācijas organizācijai, piemēram, Eiropas Standartizācijas komitejai.

Lai gan referente atbalsta ideju par saskaņotu pieeju kosmētikas līdzekļu informatīvās 
dokumentācijas izstrādāšanai nolūkā nodrošināt līdzekļu drošumu un uzticamu informāciju 
patērētājiem, viņa nepiekrīt tam, ka saskaņā ar Komisijas priekšlikumā noteikto atbildība šajā 
sakarā ir jāuztic kādai Eiropas standartizācijas organizācijai.

Tādas privātās organizācijas kā Eiropas Standartizācijas komiteja, kurā liela ietekme pieder 
attiecīgajām nozarēm, nevar būt atbildīgas par tik delikātu jautājumu kā kosmētikas līdzekļu 
informatīvā dokumentācija, jo šeit ir nepieciešams neatkarīgs novērtējums.

Tādēļ referente aicina Komisiju pārskatīt visu pašlaik izmantoto kosmētikas līdzekļu 
informatīvo dokumentāciju, kā arī veidu, kā to pamato atbildīgā persona. Turklāt, ja Komisija 
atklāj neatbilstību starp līdzekļa informatīvo dokumentāciju un šīs regulas noteikumiem par 
patērētājiem sniegto informāciju un drošību, tai ir jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu 
atbilstību, un, ja nepieciešams, jāpiedāvā saskaņotas prasības attiecībā uz līdzekļu informatīvo 
dokumentāciju.
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