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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Spørgsmål til udvalgets spørgetid 2007/18
jf. forretningsordenens artikel 187
af Jens Holm

Om: Medtagelse af miljømæssige hensyn i forbindelse med den kommende revision af 
Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes
lovgivning om kosmetiske midler

Hvornår vil Kommissionen forelægge sit forslag til revision af direktivet om kosmetiske 
midler? Har den til hensigt at medtage miljømæssige hensyn i sit ændrede forslag? Hvad er 
grunden hertil i benægtende fald?

Talrige undersøgelser har vist, at de hygiejneprodukter og kosmetiske midler, der føres på 
markedet, indeholder miljøskadelige stoffer. En undersøgelse foretaget af Nordisk 
Ministerråd afslører, at siloxaner, der tilhører en gruppe af stoffer, som i vidt omfang 
anvendes i plejeprodukter og kosmetiske midler og klassificeres som meget giftige for
vandorganismer, ofte findes i spildevand.  

Syntetisk moskus anvendes af parfumeindustrien i en lang række forbrugsvarer på grund af 
stoffets særlige duftegenskaber. Ifølge OSPAR's baggrundsdokument fra 2004 om 
moskusxylen og andre typer moskus betragtes moskusxylen som et PBT-stof, dvs. et stof, der 
er persistent, bioakkumulerende og toksisk, og OSPAR konkluderer, at "selv om det er 
nødvendigt at afvente yderligere oplysninger, inden der træffes endelig beslutning om, hvilken 
form for aktion der skal iværksættes, anses det for rimeligt at fremme aktioner såsom 
erstatning af moskusxylen med mere miljøvenlige stoffer…".

En anden undersøgelse viste for nylig, at forskellige organiske uv-filtre (4-MBC, 
octylmethoxycinnamat og benzofenon) kan være miljøskadelige, hvilket har resulteret i, at de 
danske myndigheder har besluttet at trække disse stoffer tilbage fra markedet.
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Kommissionen er i øjeblikket ved at gennemgå direktiv 76/768/EØF om kosmetiske midler 
med henblik på at forenkle og forbedre visse elementer, der har at gøre med kemisk sikkerhed 
på kosmetikområdet. Det nuværende kosmetikdirektiv indeholder kun bestemmelser om de 
sikkerhedsmæssige aspekter ved forbrugsvarer, men ikke om miljøbeskyttelse. Da der har 
været en række eksempler på, at det er nødvendigt med en miljømæssig vurdering af de 
enkelte stoffer, der indgår i hygiejneprodukter og kosmetiske midler, er det af afgørende 
betydning, at der i den fremtidige lovgivning tages hensyn til miljøet. Inden for rammerne af 
den nye lovgivning om kemikalier, REACH, udelukkes de stoffer, der skal anvendes i 
kosmetiske midler, fra afsnit IV "Oplysninger i leverandørkæden" og afsnit VII 
"Begrænsninger". Dette indebærer, at de stoffer, der indgår i kosmetiske midler, ikke behøver 
at være ledsaget af et sikkerhedsdatablad med oplysninger om detailhandleren, og at 
forbrugerne ikke har adgang til oplysninger om eventuelle miljørisici. Disse aktører vil med 
andre ord have svært ved at træffe et kvalificeret valg, og producenterne vil ikke i samme 
grad være tilskyndet til at erstatte stofferne med mindre skadelige stoffer.
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