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Aihe: Ympäristöseikkojen sisällyttäminen kosmeettisia valmisteita koskevan 
jäsenvaltioiden lainsäädännön lähentämisestä annetun neuvoston direktiivin
76/768/EEC tulevaan tarkistamiseen 

Milloin komissio aikoo esittää ehdotuksensa kosmetiikkadirektiivin tarkistamiseksi? Aikooko 
komissio sisällyttää ympäristöseikat tarkistettuun ehdotukseensa? Jos komissio ei aio tehdä 
niin, mitkä ovat sen perustelut? 

Lukuisat tutkimukset ovat osoittaneet, että markkinoille saatettavat hygienia- ja 
kosmetiikkatuotteet sisältävät ympäristöä vahingoittavia aineita. Pohjoismaiden 
ministerineuvoston tutkimus paljasti, että jätevedessä esiintyy usein siloksaaneja, jotka 
kuuluvat henkilökohtaisissa hygieniatuotteissa ja kosmetiikkatuotteissa laajasti käytettyjen 
aineiden ryhmään ja luokitellaan hyvin myrkyllisiksi vesieliöiden kannalta. 

Hajusteteollisuus käyttää synteettisiä myskejä monissa kuluttajatuotteissa niiden erityisten 
tuoksuominaisuuksien vuoksi. Vuonna 2004 julkaistun, myskiskyleeniä ja muita myskejä 
koskevan OSPAR-tausta-asiakirjan mukaan myskiksyleeniä pidetään PBT-aineena, ja siinä 
todetaan, että "vaikka ennen lopullisia toimenpiteitä koskevaa päätöstä on odotettava, kunnes 
on koottu enemmän asiaa koskevia tietoja, seuraavia toimenpiteitä pidetään jo nyt 
perusteltuina: olisi edistettävä myskiksyleenin korvaamista muilla aineilla, joiden 
ympäristöprofiili on suotuisampi".

Myöhemmin toisessa tutkimuksessa osoitettiin, että erilaiset orgaaniset UV-suodattimet
(4-MBC, oktyylimetoksisinnamaatti ja bentsofenoni) voivat olla ympäristölle haitallisia, mikä 
johti siihen, että Tanskan viranomaiset päättivät vetää nämä tuotteet markkinoilta. 
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Euroopan komissio on parhaillaan tarkistamassa kosmetiikkadirektiiviä 76/768/ETY 
tarkoituksenaan yksinkertaistaa ja vahvistaa joitakin tämän alan kemikaaliturvallisuuteen 
liittyviä elementtejä. Tällä hetkellä kosmetiikkadirektiivillä säännellään tuotteiden 
turvallisuutta ainoastaan kuluttajien kannalta mutta siinä ei puututa ympäristön suojeluun. 
Koska on kuitenkin olemassa yhä enemmän esimerkkejä siitä, että hygienia- ja 
kosmetiikkatuotteiden yksittäisten ainesosien ympäristövaikutusten arviointi on tarpeellista, 
on erittäin tärkeää, että tuleva lainsäädäntö sisältää ympäristöseikat. Uudessa 
kemikaalilainsäädännössä (REACH) kosmetiikkatuotteissa käytettäväksi tarkoitetut aineet on 
jätetty IV osaston "Tiedottaminen toimitusketjussa" ja VIII osaston "Rajoitukset" ulkopuolelle.
Tämä merkitsee sitä, että kosmetiikkatuotteissa käytettävien aineiden mukana ei tarvitse 
toimittaa ohjeita turvallisesta käytöstä, mikä johtaa siihen, että jälleenmyyjillä ja kuluttajilla 
ei ole mahdollisuutta saada tietoa mahdollisista ympäristöriskeistä. Näiden toimijoiden on 
toisin sanoen vaikea tehdä tietoisia valintoja, ja valmistajilla on vähemmän kannustimia 
korvata tuote vaarattomammalla vaihtoehdolla.


	693296fi.doc

