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MEDEDELING AAN DE LEDEN
Mondelinge vraag nr. 2007/18 van de heer Jens Holm

Vraag aan de Commissie, ingediend overeenkomstig artikel 187 van het Reglement
door Jens Holm

Betreft: Bij de herziening van de richtlijn van de Raad 76/768/EEG betreffende de 
onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten inzake cosmetische 
producten dient tevens aandacht te worden besteed aan milieuaspecten

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wanneer gaat de Europese Commissie haar voorstel ter herziening van de cosmeticarichtlijn
indienen? Is de Europese Commissie van plan bij de herziening tevens aandacht te besteden 
aan milieuaspecten? En zo neen, welke redenen heeft de Europese Commissie hier dan voor?

Veel studies hebben aangetoond dat hygiënische en cosmetische producten die op de markt 
worden gebracht stoffen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Uit een studie van de 
Noordse ministerraad is gebleken dat siloxanen, die behoren tot een groep stoffen die 
veelvuldig worden toegepast in producten voor persoonlijke verzorging en cosmetische 
producten, worden aangemerkt als zeer giftig voor in het water levende organismen die 
veelvuldig in afvalwater voorkomen.

Synthetische muskus worden in de geurstoffenindustrie in een breed scala van 
consumentenproducten gebruikt in verband met hun specifieke geureigenschappen. Volgens 
het OSPAR-basisdocument inzake muskusxyleen en andere muskus uit 2004, wordt 
muskusxyleen beschouwd als een PBT-stof en wordt het volgende geconcludeerd: "Hoewel er 
eerst verdere relevante informatie moet worden verzameld alvorens te concluderen welke 
maatregelen er moeten worden genomen, worden de volgende maatregelen al 
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gerechtvaardigd geacht: vervanging van muskusxyleen door stoffen die een gunstiger 
milieuprofiel hebben…"

Onlangs heeft een andere studie aangetoond dat verschillende organische UV-filters (4-MBC, 
octyl-methoxycinnamaat en benzofenon) schade kunnen aanrichten aan het milieu hetgeen 
ertoe geleid heeft dat de Deense autoriteiten hebben besloten deze stoffen van de markt te 
halen.

De Europese Commissie is bezig met een herziening van cosmetica-richtlijn 76/768/EEG met 
de bedoeling bepaalde elementen die verband houden met de chemische veiligheid te 
vereenvoudigen en aan te scherpen. Momenteel reguleert de cosmetica-richtlijn alleen de 
veiligheidsaspecten van de producten voor de consumenten maar niet de bescherming van het 
milieu. Omdat echter uit een aantal voorbeelden blijkt dat er ook een beoordeling moet 
worden gemaakt van afzonderlijke bestanddelen van hygiënische en cosmetische producten, is 
het van cruciaal belang dat er in de nieuwe wetgeving ook aandacht wordt besteed aan 
milieuaspecten. In het kader van de nieuwe REACH-wetgeving inzake chemische stoffen 
worden stoffen die gebruikt worden in cosmetische producten uitgesloten van Titel IV 
"Informatie in de toeleveringsketen" en Titel VIII "Beperkingen" Dit houdt in dat stoffen in 
cosmetische producten niet hoeven te worden vergezeld van een chemisch veiligheidsrapport 
wat tot gevolg heeft dat de detailhandelaar en de consument geen toegang hebben tot 
informatie over mogelijke milieurisico's. Met andere woorden, het wordt voor deze 
economische subjecten lastig om een weloverwogen keuze maken en er zullen weinig prikkels 
zijn voor de producenten om de stof te vervangen door een minder schadelijk alternatief.
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