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ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЯ - ВЪТРЕШНИ ПОЛИТИКИ
Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните

СЪОБЩЕНИЕ до ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Въпрос, изискващ устен отговор No. 2007/18, внесен от г-н Jens Holm

Съгласно член 187 от правилника, следва въпрос, изискващ устен отговор, зададен на 
Комисията.

Относно: Включване на екологични съображения в предстоящото 
преразглеждане на Директива 76/768/ЕИО на Съвета oтносно 
сближаването на законодателствата на държавите-членки, свързани 
с козметични продукти

Кога Европейската комисия ще представи своето предложение за преразглеждане на 
Директивата за козметичните продукти? Дали Европейската комисия възнамерява да 
включи екологични съображения в преразгледаното предложение? Ако Европейската 
комисия няма такива намерения, какви са причините за това?

Множество проучвания са показали, че предлаганите на пазара хигиенни и козметични 
продукти съдържат вещества, които вредят на околната среда. Проучване на 
Северния съвет на министрите показва, че силоксаните, които принадлежат към 
група вещества с широка употреба в продуктите за лична хигиена и в козметичните 
продукти и които са категоризирани като високо токсични за живите организми във 
водна среда, се срещат често в отпадъчни води.
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Синтетичните мускуси, поради особените им ароматни свойства, се използват в 
парфюмерийната промишленост в широка гама от потребителски продукти.
Съгласно съпътстващия документ на Конвенцията за защита на морската среда в 
Североизточния Атлантик (Конвенция OSPAR) относно мускусния ксилен и други 
видове мускус от 2004 г., мускусният ксилен се счита за устойчиво, биоакумулиращо 
се и токсично (УБТ) вещество и заключението гласи: „Въпреки че е необходимо да се 
изчака събирането на съответна допълнителна информация преди окончателното 
заключение относно действията, които следва да се предприемат, следните действия 
вече се считат за оправдани: да се насърчава заместването на мускусния ксилен със 
заместители, които имат по-приемливи екологични характеристики…”

Наскоро още едно проучване показа, че различните органични ултравиолетови филтри 
(4-метилбензилиден камфор, октилметоксицинамат и бензофенон) може би вредят на 
околната среда и по тази причина компетентните датски органи решиха да 
оттеглят горепосочените вещества от пазара.

Европейската комисия работи върху преразглеждането на Директивата за 
козметичните продукти 76/768/ЕИО с намерението да опрости и засили определени 
елементи, свързани с безопасността на химическите вещества в тази област.
Понастоящем Директивата за козметичните продукти урежда единствено 
аспектите на безопасността на продуктите за потребителите, но не и опазването 
на околната среда. Въпреки това, поради множеството примери, които показват, че
е необходима екологична оценка за отделни съставки в хигиенни и козметични 
продукти, е изключително важно бъдещото законодателство да включва екологични 
съображения. Съгласно новото законодателство за химическите продукти RЕАCH -
регистриране, оценка и издаване на разрешителни за химически продукти, 
веществата, предназначени за употреба в козметични продукти, са изключени от Дял 
IV „Информация надолу по веригата на доставки” и от Дял VII „Ограничения”. Това 
означава, че веществата в козметичните продукти не трябва да се придружават от 
информационен лист за безопасност и по този начин търговецът и потребителите 
няма да имат достъп до информация относно евентуални рискове за околната среда.
С други думи горепосочените участници ще имат трудности при вземането на 
информирани решения, а производителите ще имат по-малко стимули за заместване с 
по-безвредни заместители.

______________
5 ноември 2007 г.
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