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BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA
Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság

KÖZLEMÉNY A KÉPVISELŐK RÉSZÉRE

Jens Holm 2007/18. számú szóbeli választ igénylő kérdése

Az eljárási szabályzat 187. cikke értelmében a következőkben olvashatja a Bizottsághoz 
intézett szóbeli választ igénylő kérdést

Tárgy: Környezetvédelmi megfontolások belefoglalása a kozmetikai termékekre 
vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló 76/768/EGK tanácsi 
irányelv jövőbeli felülvizsgálatába

Mikor fogja az Európai Bizottság bemutatni a kozmetikai irányelv felülvizsgálatáról szóló 
javaslatát? Az Európai Bizottság bele kíván-e foglalni környezetvédelmi megfontolásokat a 
felülvizsgált javaslatba? Amennyiben nem kíván így tenni, azt az Európai Bizottság mivel 
indokolja? 

Számos tanulmány rámutatott, hogy a forgalomba hozott higiénés és kozmetikai termékek 
környezetre káros anyagokat tartalmaznak. Az Északi Minisztertanács egy tanulmánya 
kimutatja, hogy a szennyvízben gyakran kimutathatók a testápoló és kozmetikai termékekben 
széles körben használt, ám a vízben élő organizmusok tekintetében igen mérgezőként besorolt 
sziloxánok.

Sajátos illatösszetevői miatt az illatanyag-ipar széles körben használ a fogyasztási cikkekben 
szintetikus pézsmát. A pézsmaxilolról és a pézsma egyéb formáiról szóló 2004-es OSPAR-
háttérdokumentum szerint a pézsmaxilol nehezen lebomló, biológiailag felhalmozódó és 
mérgező (PBT) anyagnak tekintendő, továbbá megállapítja, hogy: „bár a cselekvési 
alternatívákra vonatkozó döntés meghozatala előtt szükség van további, releváns 
információgyűjtésre, a következők vélhetően már most is indokoltak: a pézsmaxilol 
helyettesítésének előmozdítása kedvezőbb környezeti profilú helyettesítőkkel...”

Nemrég egy másik tanulmány kimutatta, hogy a különféle organikus UV-szűrők (4-MBC, 
oktil-metoxi-cinnamát és benzofenon) káros hatással lehetnek a környezetre, aminek 
következtében a dán hatóságok e termékek piacról való visszavonásáról határoztak.

Az Európai Bizottság a 76/768/EGK kozmetikai irányelv felülvizsgálatán dolgozik a terület 
vegyianyag-biztonsággal kapcsolatos bizonyos elemeinek egyszerűsítse és megerősítése 
érdekében. A kozmetikai irányelv jelenleg csak a fogyasztási termékek biztonsági 
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vonatkozásait szabályozza, a környezetvédelemmel nem foglalkozik. Mivel azonban számos 
példa arra vall, hogy szükség van környezetvédelmi értékelésre a higiénés és kozmetikai 
termékek egyes összetevői tekintetében, elengedhetetlen, hogy a jövőbeli jogszabály magában 
foglaljon környezetvédelmi megfontolásokat. A vegyi anyagokra vonatkozó új szabályozás 
(REACH) értelmében a kozmetikai termékekben felhasználni kívánt anyagok nem tartoznak a 
IV. cím „Tájékoztatás a szállítói láncban” és a VII. cím „Korlátozások” hatálya alá. Ez azt 
jelenti, hogy a kozmetikai termékekben található anyagokhoz nem kell biztonsági adatlapot 
mellékelni a kereskedő számára, és így a fogyasztók nem férnek majd hozzá az esetleges 
környezeti kockázatokra vonatkozó információkhoz. Vagyis ezek a szereplők nehezen tudnak 
majd tájékozott döntést hozni, és a gyártók nem kapnak kellő ösztönzést a kevésbé káros 
alternatívákkal való helyettesítéshez. 
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