
CM\693296CS.doc PE 396.768

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ – VNITŘNÍ POLITIKY
Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

SDĚLENÍ ČLENŮM
Otázka k ústnímu zodpovězení č. 2007/18, kterou pokládá pan Jens Holm

V souladu s článkem 187 jednacího řádu je níže uvedena otázka k ústnímu zodpovězení 
položená Komisi.

Předmět: Začlenění hledisek životního prostředí do směrnice Rady 76/68/EHS 
o sbližování právních předpisů členských států týkajících se kosmetických 
prostředků

Kdy předloží Evropská komise návrh na revizi směrnice o kosmetických výrobcích? Má 
Evropská komise v úmyslu začlenit do revidovaného návrhu hlediska životního prostředí? 
Pokud ne, pak z jakého důvodu? 

Četné studie ukázaly, že hygienické a kosmetické výrobky uvedené na trh obsahují látky 
poškozující životní prostředí. Studie Severské rady ministrů ukazuje, že siloxany, které patří ke 
skupině látek široce používaných ve výrobcích osobní hygieny a v kosmetických výrobcích 
a jsou klasifikovány jako velmi toxické pro vodní organismy, se často objevují v odpadních 
vodách.

Syntetické pižmo se často používá při výrobě parfémů ve velkém množství spotřebitelských 
výrobků kvůli jeho specifickým pachovým vlastnostem. Podle podkladového dokumentu 
OSPAR (Úmluva o ochraně mořského prostředí severovýchodního Atlantiku) o mošusovém 
xylolu a ostatních pižmech z roku 2004 se mošusový xylol pokládá za PBT (persistentní, 
bioakumulativní a toxickou) látku a tento dokument dospěl k závěru, že:  „Ačkoli je před 
vyslovením závěrů o volbě opatření potřeba vyčkat na obdržení dalších podstatných 
informací, pokládáme již nyní za oprávněné tato opatření: podporovat nahrazení mošusového 
xylolu náhradami s vhodnějším environmentálními vlastnostmi …“

V nedávné době jiná studie ukázala, že různé organické UV filtry (4-MBC, oktyl-methoxyl-
cinnamát a benzofenon) mohou poškozovat životní prostředí, a výsledkem toho bylo, že 
dánské úřady rozhodly stáhnout tyto látky z trhu.
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Evropská komise pracuje na revizi směrnice o kosmetických výrobcích 76/68/EHS s úmyslem 
zjednodušit a posílit některé prvky související s chemickou bezpečností v této oblasti. 
V současné době směrnice o kosmetických výrobcích reguluje pouze bezpečnostní hlediska 
výrobků pro spotřebitele, nikoli ochranu životního prostředí. Vzhledem k velkému počtu 
příkladů, které ukazují, že pro jednotlivé přísady hygienických a kosmetických výrobků je 
nutné hodnocení z hlediska životního prostředí, je však naprosto nezbytné, aby budoucí právní 
předpisy hlediska životního prostředí obsahovaly. Podle nových právních předpisů pro 
chemické látky REACH jsou látky určené pro použití v kosmetických výrobcích vyňaty z hlavy 
IV „Informace v dodavatelském řetězci“ a z hlavy VII „Povolování“. To znamená, že látky 
v kosmetických výrobcích nemusí doprovázet bezpečnostní údaje, což vede k tomu, že 
maloobchodníci a spotřebitelé nebudou mít přístup k informacím o možných 
environmentálních rizicích. Jinak řečeno, tito účastníci budou mít problém s rozhodováním na 
základě poskytnutých informací a bude méně pobídek pro výrobce, aby tyto látky nahradili 
méně škodlivou alternativní látkou. 
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