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DIRETTORAT ĠENERALI – POLITIKI INTERNI 
Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta’ l-Ikel

AVVIŻ LILL-MEMBRI

Mistoqsija Orali nru. 2007/18 imressqa mis-Sur Jens Holm

B’konformità ma’ l-Artikolu 187 tar-Regoli ta’ Proċedura, jekk jogħġbok hawn taħt għandek 
issib mistoqsija orali lill-Kummissjoni.

Suġġett: L-inklużjoni ta’ fatturi ambjentali fir-reviżjoni futura tad-Direttiva tal-
Kunsill 76/768/KEE dwar l-approssimazzjoni tal-liġijiet ta’ l-Istati 
Membri relatati ma’ prodotti kosmetiċi

Il-Kummissjoni Ewropea meta ser tippreżenta l-proposta tagħha għal reviżjoni tad-Direttiva 
dwar il-Prodotti Kosmetiċi? Il-Kummissjoni Ewropea għandha l-ħsieb li tinkludi fatturi 
ambjentali fil-proposta riveduta tagħha? Jekk il-Kummissjoni Ewropea m’għandhiex tali 
intenzjonijiet, x’inhuma r-raġunijiet tagħha? 

Bosta studji wrew li prodotti ta’ l-iġjene u l-kosmetika rilaxxati fis-suq ikun fihom sustanzi li 
jagħmlu ħsara lill-ambjent. Studju mill-Kunsill Nordiku tal-Ministri juri li s-siloxanes li 
jappartienu għal grupp ta’ sustanzi użati fil-wisa’ fi prodotti kosmetiċi u tal-kura personali u 
huma kklassifikati bħala tossiċi ħafna għal organiżmi li jgħixu fl-ilma spiss jokkorru fl-ilma li 
jintrema.

Il-musks sintetiċi qegħdin jintużaw mill-industrija tal-fwieħa f’firxa wiesgħa ta’ prodotti tal-
konsumatur minħabba l-proprjetajiet ta’ fwieħa partikolari tagħhom. Skond id-dokument ta’ 
sfond OSPAR dwar il-misk xylene u musks oħrajn mill-2004, il-misk xylene huwa meqjus 
bħala sustanza PBT u d-dokument jikkonkludi li: "Għalkemm hemm bżonn li wieħed jistenna 
l-ġbir ta’ aktar informazzjoni rilevanti qabel jiffinalizza konklużjoni dwar l-għażla għall-
azzjonijiet, l-azzjonijiet li jmiss diġa huma maħsuba li huma ġustifikati: il-promozzjoni tas-
sostituzzjoni tal-misk xylene b’sustanzi bi profil ambjentali aktar favorevoli..."

Dan l-aħħar, studju ieħor wera li filtri ta’ l-UV organiċi differenti (4-MBC, octyl-
methoxycinnamate u benzofenon) jistgħu jkunu ta’ ħsara għall-ambjent, li wassal biex l-
awtoritajiet Daniżi ddeċidew li jirtiraw dawn is-sustanzi mis-suq.

Il-Kummissjoni Ewropea qegħda taħdem fuq reviżjoni tad-Direttiva 76/768/KEE dwar il-
Prodotti Kosmetiċi bil-ħsieb li tissimplifika u ssaħħaħ ċerti elementi relatati mas-sigurtà tal-
kimika f’dan il-qasam. Bħalissa d-Direttiva dwar il-Prodotti Kosmetiċi tirregola biss l-aspetti 
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tas-sigurtà tal-prodotti għall-konsumaturi iżda mhux il-ħarsien ta’ l-ambjent. Madankollu, 
minħabba n-numru ta’ eżempji li juru li l-evalwazzjoni ambjentali hija neċessarja għal 
ingredjenti individwali fi prodotti ta’ l-iġjene u tal-kosmetika, huwa kruċjali li l-leġiżlazzjoni 
futura tinkludi fatturi ambjentali. Skond il-leġiżlazzjoni l-ġdida dwar is-sustanzi kimiċi, 
REACH, dawk is-sustanzi maħsuba għal użu fi prodotti tal-kosmetika huma esklużi mit-Titolu 
IV "Informazzjoni dwar il-Katina ta’ Forniment" u mit-Titolu VII "Restrizzjonijiet". Dan 
ifisser li s-sustanzi fi prodotti tal-kosmetika m’hemmx bżonn li jkunu akkumpanjati b’data 
sheet tas-sigurtà li jwassal biex il-bejjiegħ bl-imnut u l-konsumaturi mhux ser ikollhom aċċess 
għal tagħrif dwar riskji ambjentali possibbli. Fi kliem ieħor, dawn il-fatturi ser ikollhom 
diffikultajiet meta wieħed jiġi biex jagħmel għażliet infurmati u ser ikun hemm inqas inċentivi 
għall-manifatturi biex jissostitwixxuha b’alternattiva li tagħmel inqas ħsara. 
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