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VIDAUS POLITIKOS GENERALINIS DIREKTORATAS
Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas

PRANEŠIMAS NARIAMS

Klausimas žodžiu Nr. 2007/18, pateiktas Jenso Holmo

Remiantis Darbo tvarkos taisyklių 187 straipsniu, toliau pateikiamas Komisijai skirtas 
klausimas žodžiu.

Tema: Su aplinka susijusių aspektų įtraukimas atliekant būsimą Tarybos 
direktyvos 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su 
kosmetikos gaminiais, suderinimo persvarstymą

Kada Europos Komisija pateiks pasiūlymą dėl Kosmetikos gaminių direktyvos persvarstymo?
Ar Europos Komisija ketina į persvarstytą pasiūlymą įtraukti su aplinka susijusius aspektus?
Jei Europos Komisija tokių ketinimų neturi, kokiomis priežastimis tai pagrįsta?

Iš daugelio tyrimų matyti, kad į rinką pateikiamuose higienos ir kosmetikos gaminiuose yra 
aplinką teršiančių medžiagų. Šiaurės Ministrų Tarybos atliktame tyrime nurodoma, kad 
nuotekose dažnai aptinkama siloksanų, kurie priklauso asmeninės higienos ir kosmetikos 
produktų gamyboje plačiu mastu naudojamų medžiagų grupei ir priskiriami prie medžiagų, 
kurios itin toksiškos vandens organizmams.

Atsižvelgiant į ypatingas kvapiųjų medžiagų savybes, gaminant daugelį vartojimo prekių 
kvepalų pramonėje naudojamas sintetinis muskusas. 2004 m. Šiaurės rytų Atlanto jūros 
aplinkos apsaugos (angl. OSPAR) aiškinamajame dokumente dėl muskuso ksileno ir kitokio 
muskuso nurodoma, kad muskuso ksilenas laikomas toksiška, patvaria ir linkusia biologiškai 
kauptis (angl. PBT) medžiaga, ir daroma ši išvada: „Nors, prieš padarant galutinę išvadą dėl 
būtinų veiksmų, reikia sulaukti, kol bus surinkta daugiau svarbios informacijos, manoma, kad 
jau dabar reikėtų imtis šių veiksmų: skatinti pakeisti muskuso ksileną kitomis pakaitinėmis 
medžiagomis, kurių poveikis aplinkai ne toks žalingas <...>“     

Kitoje neseniai paskelbtoje studijoje nurodyta, kad įvairūs organiniai ultravioletinių spindulių 
filtrai (4-metoksifenolis, oktilmetoksicinamatas ir benzofenonas) gali daryti žalingą poveikį 
aplinkai, ir Danijos valdžios institucijos, atsižvelgdamos į tai, priėmė sprendimą pašalinti šias 
medžiagas iš rinkos.  

Europos Komisija rengiasi persvarstyti Kosmetikos gaminių direktyvą Nr. 76/768/EEB, 
siekiant supaprastinti ir sugriežtinti kai kuriuos šios srities aspektus, susijusius su chemine 
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sauga. Šiuo metu pagal Kosmetikos gaminių direktyvą reglamentuojami gaminių saugumo 
aspektai tik siekiant apsaugoti vartotojus, bet neužtikrinant aplinkos apsaugos. Vis dėlto, 
kadangi daugelis pavyzdžių rodo, kad būtina įvertinti atskirų higienos ir kosmetikos gaminių 
sudėtinių dalių poveikį aplinkai, nepaprastai svarbu užtikrinti, kad būsimuose teisės aktuose 
būtų atsižvelgta į aplinkos apsaugos aspektus. Naujame cheminių medžiagų srities teisės akte, 
t. y. REACH reglamente, numatyta, kad IV antraštinės dalies „Informacija tiekimo 
grandinėje“ ir VIII antraštinės dalies „Apribojimai“ nuostatos netaikomos medžiagoms, 
kurios naudojamos kaip kosmetikos gaminių sudėtinės dalys. Vadinasi, naudojant kosmetikos 
produktų sudėtyje esančias medžiagas nereikia pateikti saugos duomenų lapo, todėl 
mažmenininkai ir vartotojai neturės galimybės susipažinti su informacija apie galimą pavojų 
aplinkai. Kitaip sakant, šiems veikėjams bus sunku tinkamai pasirinkti gaminį, remiantis 
pateikiama informacija, o gamintojai nebus skatinami keisti minėtąsias medžiagas mažiau 
kenksmingais pakaitalais.  
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