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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

17.12.2009

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 0982/2009, внесена от Birgit Meyer, с германско гражданство, 
относно изтеглянето от пазара на слънцезащитен крем в резултат на 
регламент на ЕС

Петиция 1055/2009, внесена от Sylvia Rögele, с германско гражданство, 
относно изтеглянето от пазара на любимия ѝ слънцезащитен крем 

Петиция 1194/2009, внесена от Waltraud Kurz, с германско гражданство, 
относно изтеглянето от пазара на слънцезащитен крем вследствие на 
прилагане на регламент на ЕС 

1. Резюме на петиция 982/2009 + 1055/2009

Вносителките се оплакват, че любимият им слънцезащитен крем е бил изтеглен от 
пазара, според техните твърдения, поради регламент на ЕС. Те не предоставят повече 
информация.

Резюме на петиция 1194/2009

Вносителката се оплаква, че любимият ѝ слънцезащитен крем, съдържащ натурални 
продукти, е бил изтеглен от пазара в резултат на прилагането на регламент на ЕС.

2. Допустимост

Петиция № 982/2009 e обявена за допустима на 3 ноември 2009 г. Петиция № 1055/2009
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e обявена за допустима на 16 ноември 2009 г. и петиция № 1194/2009 – на 01/12/2009 г. 
Комисията е приканена да предостави сведения (член 202, параграф 6 от Правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 17 декември 2009 г.

Вносителките се оплакват, че любимият им слънцезащитен крем е бил изтеглен от 
пазара, според техните твърдения, поради регламент на ЕС. Това е оставило без избор 
потребителите, които не понасят химикалите, използвани в повечето слънцезащитни 
кремове, и потребителите, които желаят да купуват изцяло естествени или био-
продукти.

Ефикасността на слънцезащитните продукти и основанието за твърденията за тази 
ефикасност са важни въпроси за общественото здраве. Директивата за козметичните 
продукти1 се занимава с въпроса за твърденията като изисква от държавите-членки да 
„предприемат всички необходими мерки да забранят използването на думи, имена, 
марки, образи или други знаци, фигуративни или подобни, при предлагането в 
търговската мрежа и рекламите на козметични продукти, отнасящи се до 
характеристики, които тези продукти не притежават“2. Освен това тя изисква за целите 
на контрола лицето, което отговаря за пускането на даден продукт на пазара на 
Общността, да съхранява постоянно и в леснодостъпен вид информация, доказваща 
ефекта, приписван на козметичния продукт.

Съгласно Директивата за козметичните продукти на всички UV филтри, използвани в 
козметичните продукти, които се пускат на пазара в ЕС, трябва да бъде направена 
оценка от Научния комитет по безопасност за потребителите и те трябва да бъдат 
одобрени от Комисията за използване в слънцезащитни продукти. Одобрените UV 
филтри, включени в приложение VII към Директивата за козметичните продукти, могат 
да се добавят към козметични продукти в рамките на ограниченията и при условията, 
определени в приложението, което не прави разлика между „химически“ и „естествен“
характер на тези компоненти. Приложение VII към Директивата за козметичните 
продукти ще се актуализира постоянно в съответствие с техническия прогрес и ще се 
допълва с нови UV филтри независимо от техния „химически“ или „естествен“
произход, подкрепени от достатъчно научни данни, предоставени от козметичната 
промишленост, които доказват тяхната безопасност за потребителите.

Същевременно, за да обърне внимание на някои конкретни безпокойства, свързани със 
слънцезащитните продукти, през 2006 г .  Комисията прие Препоръка относно 
ефикасността на слънцезащитните продукти и твърденията по отношение на тях3. 
Целите на тази препоръка са да установи:

– твърдения, които не бива да се правят във връзка със слънцезащитните продукти;

                                               
1 Директива 76/768/ЕИО на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на 
законодателствата на държавите-членки, свързани с козметични продукти, ОВ L 262, 
27.9.1976 г. („Директива за козметичните продукти”).
2 Член 6, параграф 2 от Директива 76/768/ЕИО.
3 Препоръка на Комисията от 22 септември 2006 г. относно ефикасността на 
слънцезащитните продукти и твърденията по отношение на тях, ОВ L 265, 26.9.2006 г.
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– предпазни мерки, които трябва да се спазват, включително инструкциите за 
приложение;
– минималните изисквания за ефикасност на слънцезащитните продукти, за да се 
гарантира висока степен на защита срещу ултравиолетови лъчи тип „А“ и тип „В“, т.е. 
съотношението 1:3, и
– просто, разбираемо етикетиране за подпомагане избора на подходящия продукт.

Препоръчителното съотношение 1:3 за ултравиолетови лъчи тип „А“ и тип „В“ има за 
цел да гарантира, че особено продукти с много висок фактор на защита (SPF) 
ефективно предпазват и срещу ултравиолетови лъчи тип „А“. Най-често използваният 
UVA филтър, титанов диоксид, е на минерална основа и е известен с това, че няма 
потенциал да причинява алергии. Той е широкоспектърен UV филтър, който покрива 
целия спектър на ултравиолетовите лъчи.

Преди да приеме гореспоменатата препоръка, Комисията работи в тясно 
сътрудничество със сдружения на потребителите, както и с учени и с бранша. В 
резултат на това препоръката постепенно се прилага доброволно от бранша след 
публикуването ѝ през 2006 г., което помогна за намаляване на риска за потребителите 
от рак на кожата, причинен от ултравиолетови лъчи тип „А“.

От правна гледна точка препоръката не е задължителна. Зависи единствено от 
производителя да реши дали да продължи производството на изцяло естествени 
слънцезащитни продукти. Към момента Комисията няма информация, че прилагането 
на тази препоръка има отрицателно въздействие върху продажбата на естествени 
слънцезащитни продукти или че потребителите, страдащи от алергии, са били 
изложени на по-висок риск.


