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IEKŠPOLITIKAS ĢENERĀLDIREKTORĀTS
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komiteja

PAZIŅOJUMS DEPUTĀTIEM

Mutiskais jautājums Nr. 2007/18, ko uzdevis Jens Holm

Saskaņā ar Reglamenta 187. pantu turpmāk izklāstīts mutisks jautājums Komisijai.

Temats: Vides apsvērumu iekļaušana, turpmāk pārskatot Padomes 
Direktīvu 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu 
attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem

Kad Eiropas Komisija iesniegs priekšlikumu par t. s. Kosmētikas līdzekļu direktīvas 
pārskatīšanu? Vai Eiropas Komisija ir iecerējusi pārskatītajā priekšlikumā iekļaut vides 
apsvērumus? Ja ne, tad kāpēc Eiropas Komisija to neplāno darīt? 

Daudzi pētījumi liecina, ka tirgū laistu higiēnas un kosmētikas līdzekļu sastāvā ir videi 
kaitīgas vielas. Ziemeļvalstu ministru padomes veiktajā pētījumā ir konstatēts, ka 
notekūdeņos bieži nonāk siloksāni, kas pieder vielu grupai, kuras plaši izmanto 
personīgās higiēnas un kosmētikas līdzekļu ražošanā un kuras klasificētas kā ārkārtīgi 
toksiskas vielas ūdenī dzīvojošiem organismiem.

Pateicoties izteiktajām smaržas īpašībām, sintētiskos muskusus izmanto parfimērijas 
rūpniecībā plašam patēriņa preču klāstam. Saskaņā ar OSPAR 2004. gada 
pamatdokumentu par muskusa ksilolu un citiem muskusiem muskusa ksilols ir uzskatāms 
par noturīgu, bioakumulatīvu un toksisku vielu (PBT vielu), un minētajā dokumentā ir 
secināts: „Kaut gan ir jāgaida, kamēr tiks savākta attiecīgā papildu informācija, pirms 
tiek pieņemts galīgais lēmums par rīcības pasākumu izvēli, par attaisnojamiem jau tagad 
ir uzskatāmi šādi pasākumi: veicināt muskusa ksilola aizstāšanu ar videi mazāk kaitīgas 
iedarbības vielām (..).”

Nesen kādā citā pētījumā tika konstatēts, ka dažādi ultravioletā starojuma filtri 
(4-metilbenzilidīnkampars, oktil metoksicinamāts un benzofenons) var būt videi kaitīgi, 
kā rezultātā Dānijas iestādes nolēma izņemt šīs vielas no apgrozības.
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Eiropas Komisija turpina darbu, pārskatot Kosmētikas līdzekļu direktīvu 
(Direktīvu 76/768/EEK), lai vienkāršotu un stiprinātu atsevišķus tās elementus, kuri 
attiecas uz ķīmisko vielu drošu lietošanu šajā nozarē. Pašlaik ar minēto direktīvu 
reglamentē vienīgi ražojumu drošuma aspektus attiecībā uz patērētāju, bet ne attiecībā uz 
vides aizsardzību. Taču, ņemot vērā vairākus piemērus, kas liecina, ka ir jāveic atsevišķu 
higiēnas un kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu ietekmes uz vidi novērtējums, ir ārkārtīgi 
svarīgi turpmākajos tiesību aktos iekļaut vides apsvērumus. Jaunajos REACH tiesību 
aktos, kuri attiecas uz ķimikālijām, kosmētisko līdzekļu izgatavošanai paredzētās vielas ir 
svītrotas no IV sadaļas „Informācija piegādes ķēdē” un VIII sadaļas „Ierobežojumi”. 
Tas nozīmē, ka kosmētisko līdzekļu sastāvdaļu uzskaitījumam nav jāpievieno drošības 
datu lapa, kā rezultātā mazumtirgotājiem un patērētājiem nebūs pieejama informācija 
par iespējamo ietekmi uz vidi. Vārdu sakot, šiem tirgus dalībniekiem būs grūti izdarīt 
pārdomātu izvēli un ražotāji būs mazāk ieinteresēti kādu no sastāvdaļām aizstāt ar mazāk 
kaitīgu ekvivalentu. 
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