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Teema: Keskkonnaaspektide arvessevõtmine nõukogu direktiivi 76/768/EMÜ 
(liikmesriikides kosmeetikatoodete kohta vastuvõetud õigusaktide 
ühtlustamise kohta) tulevases läbivaatamises

Millal teeb Euroopa Komisjon ettepaneku kosmeetikatoodete direktiiv läbi vaadata? Kas 
Euroopa Komisjonil on kavas keskkonnaaspektid oma läbivaadatud ettepanekus arvesse 
võtta? Kui Euroopa Komisjonil selliseid kavatsusi ei ole, mis on selle põhjused? 

Arvukad uurimised on näidanud, et turule lastud hügieeni- ja kosmeetikatooted sisaldavad 
keskkonda kahjustavaid aineid. Põhjamaade Ministrite Nõukogu uuringust ilmneb, et 
siloksaanid, mis kuuluvad kehahooldus- ja kosmeetikatoodetes laialdaselt kasutatavate ainete 
rühma, on liigitatud väga toksilisteks vees elavatele organismidele, keda tihti on reovees.

Lõhnaainete tööstus kasutab sünteetilist muskust paljudes tarbekaupades selle eriliste 
lõhnaomaduste tõttu. OSPARi 2004. aasta taustadokumendis muskusksüleeni ja muude 
muskuste kohta peetakse muskusksüleeni püsivaks, bioakumuleeruvaks ja toksiliseks aineks 
(PBT-aineks) ning järeldatakse, et „kuigi enne lõplike järelduste tegemist võetavate meetmete 
osas tuleb oodata täiendavate andmete kogumist, peetakse juba praegu põhjendatuks järgmist 
meedet: soodustada muskusksüleeni asendamist ainetega, millel on paremad 
keskkonnaomadused ...".

Hiljuti avaldatud uurimusest selgus, et erinevad orgaanilised UV-filtrid (4-MBC, oktüül-
metoksükaneelhape ja bensofenoon) võivad olla keskkonnale kahjulikud, mille tulemusena 
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Taani asutused otsustasid need ained turult tagasi võtta.

Euroopa Komisjon tegeleb kosmeetikatoodete direktiivi 76/769/EMÜ läbivaatamisega, mille 
eesmärk on lihtsustada ja rangemaks muuta keemilise ohutusega seotud aspekte selles 
valdkonnas. Praegu reguleeritakse kosmeetikatoodete direktiiviga ainult tarbekaupade 
ohutuse aspekte, kuid keskkonnakaitset see ei käsitle. Kuna on palju näiteid selle kohta, et 
hügieeni- ja kosmeetikatoodete üksikute ainete keskkonnamõju hindamine on vajalik, on eriti 
tähtis, et tulevane õigusakt sisaldaks ka keskkonnaaspekte. Uues kemikaale käsitlevas 
õigusaktis REACH on kosmeetikatoodetes kasutamiseks ette nähtud ained IV jaotisest „Teave 
tarneahelas” ja VII jaotisest „Piirangud” välja jäetud. See tähendab, et kosmeetikatoodete 
ainetele ei pea lisama ohutuskaarti, mis viib selleni, et jaemüüjatel ja tarbijatel ei ole 
informatsiooni võimalike keskkonnariskide kohta. See tähendab, et neil on raske teha 
teadlikke valikuid ja tootjatel on vähem stiimuleid toote asendamiseks vähemohtliku 
alternatiiviga. 
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