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Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
Προφορική ερώτηση αριθ. 2007/18 του Jens Holm

Σύμφωνα με το Άρθρο 187 του Κανονισμού, παρατίθεται η ακόλουθη προφορική ερώτηση 
προς την Επιτροπή

Θέμα: Η συμπερίληψη περιβαλλοντικών εκτιμήσεων στη μελλοντική αναθεώρηση 
της Οδηγίας του Συμβουλίου 76/768/ΕΟΚ για την προσέγγιση των 
νομοθεσιών των κρατών μελών των αναφερομένων στα καλλυντικά προϊόντα

Πότε πρόκειται να υποβάλει η Επιτροπή την πρότασή της για την αναθεώρηση της Οδηγίας 
για τα καλλυντικά προϊόντα; Προτίθεται η Επιτροπή να συμπεριλάβει στην αναθεωρημένη
πρότασή της περιβαλλοντικές εκτιμήσεις; Εάν η Επιτροπή δεν έχει την πρόθεση αυτή, σε 
ποιο λόγο οφείλεται η τακτική αυτή;

Πολλές μελέτες αποδεικνύουν ότι προϊόντα υγιεινής και καλλυντικά προϊόντα που διοχετεύονται 
στην αγορά περιλαμβάνουν βλαβερές για το περιβάλλον ουσίες. Σε μελέτη του Συμβουλίου
Υπουργών των Σκανδιναβικών Χωρών αποκαλύπτεται ότι συχνά εμφανίζονται σε απόβλητα 
σιλοξάνια τα οποία ανήκουν σε ομάδα ουσιών που χρησιμοποιούνται ευρέως σε προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας και καλλυντικά προϊόντα και έχουν χαρακτηριστεί ως ιδιαίτερα τοξικά 
για υδρόβιους οργανισμούς.

Τα συνθετικά αρώματα μόσχου χρησιμοποιούνται από τη βιομηχανία αρωμάτων σε μεγάλο 
φάσμα καταναλωτικών προϊόντων λόγω των αρωματικών τους ιδιοτήτων. Σύμφωνα με το
ενημερωτικό έγγραφο  του OSPAR σχετικά με τον ξυλονικό μόσχο και άλλους μόσχους του
2004, ο ξυλονικός μόσχος θεωρείται ανθεκτική, βιοσυσσωρευτική και τοξική ουσία (ΑΒΤ) και
το έγγραφο καταλήγει στο συμπέρασμα ότι: "Μολονότι πρέπει να αναμείνουμε να 
συγκεντρωθούν περαιτέρω σχετικές πληροφορίες προτού καταλήξουμε στα τελικά 
συμπεράσματα για την επιλογή των δράσεων, θεωρούνται ήδη δικαιολογημένες οι ακόλουθες 
δράσεις: η προώθηση της αντικατάστασης του ξυλονικού μόσχου με υποκατάστατες ουσίες που 
έχουν ευνοϊκότερη επίδραση στο περιβάλλον..."
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Μια άλλη μελέτη έχει αποδείξει τελευταία ότι διάφορα οργανικά υπεριώδη φίλτρα (4-MBC, 
OMC και βενζοφαίνη) ενδέχεται να είναι επιβλαβή για το περιβάλλον με αποτέλεσμα να λάβουν 
οι δανικές αρχές την απόφαση να αποσύρουν τις ουσίες αυτές από την αγορά.

Η Επιτροπή ασχολείται με την αναθεώρηση της Οδηγίας για τα καλλυντικά προϊόντα
76/768/ΕΟΚ αποβλέποντας στην απλούστευση και ενίσχυση ορισμένων στοιχείων που 
σχετίζονται με την ασφάλεια των χημικών προϊόντων στον τομέα αυτό. Προς το παρόν, η
Οδηγία για τα καλλυντικά προϊόντα διέπει μόνο ζητήματα ασφάλειας των προϊόντων για τους
καταναλωτές αλλά δεν ρυθμίζει την προστασία του περιβάλλοντος. Ωστόσο, λόγω των πολλών
παραδειγμάτων που αποδεικνύουν ότι απαιτείται εκτίμηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον 
μεμονωμένων συστατικών σε προϊόντα υγιεινής και καλλυντικά προϊόντα, είναι καθοριστικής 
σπουδαιότητας να περιλαμβάνει η μελλοντική νομοθεσία περιβαλλοντικές παραμέτρους. 
Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία για τα χημικά προϊόντα, REACH, οι ουσίες που προορίζονται να 
χρησιμοποιηθούν σε καλλυντικά προϊόντα εξαιρούνται από τον Τίτλο IV "Πληροφορίες στην 
αλυσίδα εφοδιασμού" και από τον  Τίτλο VII "Περιορισμοί". Τούτο σημαίνει ότι οι ουσίες που
περιλαμβάνουν τα καλλυντικά προϊόντα δεν πρέπει να συνοδεύονται από δελτίο δεδομένων 
ασφάλειας με αποτέλεσμα να μην έχουν τόσο οι πωλητές όσο και οι καταναλωτές δυνατότητα 
πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με πιθανούς περιβαλλοντικούς κινδύνους. Τούτο σημαίνει
ότι τα άτομα αυτά θα έχουν προβλήματα προκειμένου να επιλέγουν κατόπιν πλήρους 
ενημέρωσης και θα υπάρχουν λιγότερα κίνητρα για τους παρασκευαστές να αντικαθιστούν τις 
ουσίες αυτές με λιγότερο ζημιογόνες εναλλακτικές ουσίες.
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