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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά αριθ. 1013/2019, του W.T., γερμανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
ένωσης Bewegung Bewusster Friseure International e.V. σχετικά με φιλικά 
προς το περιβάλλον και την υγεία καλλυντικά

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων πιστεύει ότι χιλιάδες καλλυντικά και προϊόντα φροντίδας με χημικά/συνθετικά 
συστατικά, τα οποία μπορεί να είναι επιβλαβή για την υγεία ή/και το περιβάλλον, είναι εν μέρει 
υπεύθυνα για την υποβάθμιση των οικοτόπων παγκοσμίως καθώς και για την καταστροφή των 
υδάτων, του αέρα και του εδάφους, τα οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη ζωή. Ζητεί τη 
θέσπιση νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου σε επίπεδο ΕΕ που να ευνοεί μια πιο φιλική 
προς το περιβάλλον προσέγγιση και η οποία, στο μέτρο του δυνατού, να περιορίζει ή να 
απαγορεύει τη χρήση ουσιών που έχουν αποδειχθεί ότι είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον. Η 
απαγόρευση των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα πρέπει να γίνεται σεβαστή χωρίς εξαιρέσεις και 
να ισχύει σε παγκόσμιο επίπεδο. Ο αναφέρων ζητεί, μεταξύ άλλων, τη θέσπιση ενιαίας 
επισήμανσης σε επίπεδο ΕΕ για τα φυσικά καλλυντικά. Η περιβαλλοντική ρύπανση πρέπει να 
καταστεί ακριβότερη ενώ αντίστοιχα πρέπει να προωθηθεί ο σεβασμός του περιβάλλοντος. Ο 
αναφέρων εκφράζει την ικανοποίησή του για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του 
Μαΐου 2018, σχετικά με την καθολική απαγόρευση των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα. Ωστόσο, 
θα πρέπει να κλείσουν τα νομικά παραθυράκια. Ο αναφέρων κάνει λόγο για διάφορα επιβλαβή 
συστατικά, συμπεριλαμβανομένων των αλάτων αλουμινίου, των ελαίων, των μικροπλαστικών 
και των νανοσωματιδίων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 14 Φεβρουαρίου 2020. Η Επιτροπή εκλήθη να παράσχει 
πληροφορίες σύμφωνα με το άρθρο 227, παράγραφος 6 του Κανονισμού.

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 8 Ιουνίου 2020
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Η αναφορά κάνει λόγο για το ρυθμιστικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τα καλλυντικά 
(κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/20091). Ο αναφέρων προτείνει αρκετές αλλαγές ενώ προχωρά 
και σε διάφορες προτάσεις ζητώντας: 1) να περιοριστεί περαιτέρω η χρήση επικίνδυνων 
χημικών ουσιών ως συστατικών σε καλλυντικά· 2) τυποποιημένη επισήμανση για τα «φυσικά 
καλλυντικά»· 3) να θεσπιστούν φορολογικά πλεονεκτήματα για τα φυσικά καλλυντικά και 
φορολογικές κυρώσεις για τα μη φυσικά· 4) να εφαρμοστεί ο κανονισμός για την ταξινόμηση, 
την επισήμανση και τη συσκευασία (CLP)2 στα καλλυντικά και 5) στήριξη της καθολικής 
απαγόρευσης των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα.

Παρατηρήσεις της Επιτροπής

1) Περαιτέρω περιορισμός της χρήσης επικίνδυνων χημικών ουσιών ως συστατικών σε 
καλλυντικά – Η κατασκευή καλλυντικών προϊόντων στην Ευρώπη ρυθμίζεται αυστηρά 
μέσω του κανονισμού περί καλλυντικών, (κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009)3. Τα 
καλλυντικά προϊόντα πρέπει να είναι ασφαλή για την ανθρώπινη υγεία. Ως εκ τούτου 
κάθε καλλυντικό που διατίθεται στην αγορά υπόκειται σε έλεγχο ασφάλειας, ο οποίος 
πρέπει να βρίσκεται στη διάθεση των αρμόδιων εθνικών αρχών. Η Επιτροπή εξετάζει 
συνεχώς την ασφάλεια των συστατικών που εμπεριέχονται σε καλλυντικά προϊόντα. 
Μέχρι στιγμής, 2200 ουσίες έχουν απαγορευτεί, περιοριστεί ή/και επιτραπεί βάσει των 
γνωμοδοτήσεων της επιστημονικής επιτροπής για την ασφάλεια των καταναλωτών 
(ΕΕΑΚ)4. Ουσίες που έχουν ταξινομηθεί ως καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες ή τοξικές 
για την αναπαραγωγή (ΚΜΑ), σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 
(κανονισμός CLP) απαγορεύονται εκτός αν η χρήση τους κρίνεται ασφαλής από την 
ΕΕΑΚ (για τις κατηγορίες 1Α και 1Β ΚΜΑ υπάρχουν πρόσθετες απαιτήσεις). Επίσης, 
υφίστανται ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά την ασφάλεια των νανοϋλικών. Επιπλέον, 
πιθανές περιβαλλοντικές ανησυχίες αντιμετωπίζονται μέσω της εφαρμογής του 
κανονισμού REACH5, σύμφωνα με τον οποίο, εφόσον δικαιολογείται, η χρήση 
ορισμένων ουσιών μπορεί να εγκριθεί ή να απαγορευθεί προκειμένου να 
αντιμετωπιστούν κίνδυνοι για το περιβάλλον που ενέχουν καλλυντικά προϊόντα και 
συστατικά (π.χ. συνεχιζόμενη διαδικασία περιορισμού των μικροπλαστικών6). Τέλος, 
η Επιτροπή προβαίνει σε διεξοδική ανάλυση της σχετικής νομοθεσίας της ΕΕ για τους 
ενδοκρινικούς διαταράκτες (συμπεριλαμβανομένου του κανονισμού για τα 
καλλυντικά) και επεξεργάζεται μια στρατηγική σχετικά με τις χημικές ουσίες για τη 
βιωσιμότητα, η οποία θα συμβάλει στην προστασία των πολιτών και του περιβάλλοντος 

1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Νοεμβρίου 
2009, για τα καλλυντικά προϊόντα (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 342, τη 22.12.2009, 
σ. 59–209.
2 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 
2008, για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση 
και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/EΟΚ και 1999/45/EΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (EΚ) αριθ. 
1907/2006 (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ), ΕΕ L 353, της 31.12.2008, σ. 1–1355.
3 https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics_el
4 https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety_el
5 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Δεκεμβρίου 
2006 για την καταχώριση, την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών προϊόντων 
(REACH) και για την ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Χημικών Προϊόντων καθώς και για την τροποποίηση 
της οδηγίας 1999/45/ΕΚ και για κατάργηση του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 793/93 του Συμβουλίου και του 
κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1488/94 της Επιτροπής καθώς και της οδηγίας 76/769/ΕΟΚ του Συμβουλίου και των 
οδηγιών της Επιτροπής 91/155/ΕΟΚ, 93/67/ΕΟΚ, 93/105/ΕΚ και 2000/21/ΕΚ, ΕΕ L 396, της 30.12.2006, σ. 1–
850.
6 https://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/22921/term

https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics_el
https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety_el
https://echa.europa.eu/el/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/22921/term
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από τις επικίνδυνες χημικές ουσίες και θα ενθαρρύνει την καινοτομία για την ανάπτυξη 
ασφαλών και βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων. 

2) Τυποποιημένη επισήμανση για τα «φυσικά καλλυντικά» - Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 
1223/2009 δεν ορίζει την έννοια «φυσικά καλλυντικά», για παράδειγμα όσον αφορά τα 
συστατικά ή τις απαιτήσεις σχετικά με την επισήμανση. Δεν υφίσταται κάποιο 
υποχρεωτικό ευρωπαϊκό εναρμονισμένο πρότυπο για τον εν λόγω τομέα αλλά διάφοροι 
εμπορικοί φορείς ή άλλοι οργανισμοί έχουν θεσπίσει ιδιωτικά πρότυπα που τηρούνται 
σε εθελοντική βάση. Εντούτοις, η Επιτροπή επιθυμεί να ενημερώσει τον αναφέροντα 
σχετικά με το σύστημα οικολογικού σήματος της ΕΕ που βασίζεται στις 
περιβαλλοντικές επιδόσεις των προϊόντων (συμπεριλαμβανομένων και κάποιων 
καλλυντικών).

3) Θέσπιση φορολογικών πλεονεκτημάτων για τα φυσικά καλλυντικά και φορολογικών 
κυρώσεων για τα μη φυσικά – Ο αναφέρων προτείνει να θεσπιστούν φορολογικοί 
κανόνες που να ευνοούν τη χρήση των φυσικών καλλυντικών και να επιβάλλουν 
κυρώσεις για τη χρήση επικίνδυνων ουσιών. Οι εν λόγω φορολογικοί κανόνες θα 
μπορούσαν να αφορούν μόνο τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ), καθώς πρόκειται 
για τον μοναδικό εναρμονισμένο φόρος στα καλλυντικά. Ωστόσο, οι ισχύοντες κανόνες 
για τον ΦΠΑ σε επίπεδο ΕΕ (οδηγία 2006/112/ΕΚ7 του Συμβουλίου) δεν επιτρέπουν τη 
χορήγηση τέτοιων πλεονεκτημάτων, και συγκεκριμένα χαμηλότερο ΦΠΑ, στα 
καλλυντικά. Το 2018 η Επιτροπή ενέκρινε νομοθετική πρόταση με σκοπό την 
αναθεώρηση του συστήματος σχετικά με τους συντελεστές του ΦΠΑ8. Η εν λόγω 
πρόταση τελεί επί του παρόντος υπό συζήτηση. Σε περίπτωση που εγκριθεί, η πρόταση 
θα επιτρέπει στα κράτη μέλη να είναι πιο ευέλικτα στον καθορισμό των συντελεστών 
του ΦΠΑ ενώ θα τους δίνει και τη δυνατότητα να παρέχουν ευνοϊκή μεταχείριση όσον 
αφορά τον ΦΠΑ σε συγκεκριμένους κλάδους. Ωστόσο, η εφαρμογή οποιουδήποτε 
συντελεστή ΦΠΑ θα παραμείνει στη διακριτική ευχέρεια κάθε κράτους μέλους. Πρέπει 
να υπογραμμιστεί ότι, όταν τα κράτη μέλη καθορίζουν τους συντελεστές για το ΦΠΑ, 
οφείλουν να τηρούν την αρχή της δημοσιονομικής ουδετερότητας, σύμφωνα με την 
οποία απαγορεύεται η διαφορετική διαχείριση παρόμοιων μεταξύ τους προϊόντων, και 
εξ ορισμού ανταγωνιστικών, για λόγους ΦΠΑ. Σε κάθε περίπτωση, ανεξάρτητα από την 
πιθανή ύπαρξη φορολογικών κινήτρων ή κυρώσεων, όλα τα καλλυντικά προϊόντα 
πρέπει να είναι ασφαλή και να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας του 
ανθρώπου, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1223/2009. 

4) Εφαρμογή του κανονισμού για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία στα 
καλλυντικά (CLP) – Ο αναφέρων προτείνει την επέκταση των διατάξεων για την 
ταξινόμηση και την επισήμανση, που αναφέρονται στον κανονισμό CLP, και στα 
καλλυντικά. Τα καλλυντικά προϊόντα στην τελική τους μορφή, έτοιμα για τον τελικό 
χρήστη, εξαιρούνται ρητά από το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού για την ταξινόμηση, 
την επισήμανση και τη συσκευασία δεδομένου ότι άλλες νομοθετικές διατάξεις, και 
συγκεκριμένα ο κανονισμός για τα καλλυντικά, περιέχουν συγκεκριμένους κανόνες 
σχετικά με την ταξινόμηση και την επισήμανση (άρθρο 1 παράγραφος 5 εδάφιο γ του 

7 Οδηγία 2006/112/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2006, σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου 
προστιθέμενης αξίας, EE L 347, της 11.12.2006, σ. 1–118.
8 COM(2018) 20 final.
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κανονισμού CLP9)· 

5) Στήριξη της καθολικής απαγόρευσης των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα – Από τον 
Μάρτιο του 2013 ισχύει καθολική απαγόρευση για τις δοκιμές καλλυντικών σε ζώα 
στην ΕΕ10. Όσον αφορά την αντίδραση στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
σχετικά με μια καθολική απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα, η Επιτροπή εξακολουθεί να 
προωθεί ενεργά την προαναφερθείσα απαγόρευση σε διεθνές επίπεδο μέσω του 
συνεχούς διαλόγου με τους διεθνείς εταίρους της ΕΕ. Θα στηρίξει επίσης πρωτοβουλίες 
σε διεθνές επίπεδο για να σταματήσουν οι δοκιμές σε ζώα για καλλυντικά παγκοσμίως, 
συγκεκριμένα οποιαδήποτε πρωτοβουλία από κράτος μέλος που προτείνει ψήφισμα των 
Ηνωμένων Εθνών επί του ζητήματος.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή επικροτεί τις προτάσεις του αναφέροντα και θα τις εξετάσει στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης συζήτησης σχετικά με την εφαρμογή του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.

9 https://echa.europa.eu/el/regulations/clp/legislation
10 https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/animal-testing_el
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