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DYREKCJA GENERALNA – POLITYKI WEWNĘTRZNE
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

.

KOMUNIKAT DLA POSŁÓW
Pytanie ustne nr 2007/18 postawione przez Jensa Holma

Zgodnie z art. 187 Regulaminu poniżej znajduje się treść pytania ustnego do Komisji.

Dotyczy: uwzględnienia aspektów środowiskowych w ramach przyszłego przeglądu 
dyrektywy Rady 76/768/EWG w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw 
członkowskich dotyczących produktów kosmetycznych

Kiedy Komisja Europejska przedstawi wniosek w sprawie przeglądu dyrektywy 
kosmetycznej? Czy Komisja Europejska zamierza uwzględnić kwestie środowiskowe 
w swoim wniosku? Jeżeli Komisja Europejska nie ma takiego zamiaru, jakie są tego 
przyczyny? 

Liczne badania wykazały, że wprowadzane na rynek produkty do higieny i produkty 
kosmetyczne zawierają substancje niszczące środowisko naturalne. Studium Nordyckiej Rady 
Ministrów pokazuje, że siloksany, które należą do grupy substancji powszechnie stosowanych 
w produktach do higieny osobistej i produktach kosmetycznych i klasyfikowane są jako 
bardzo toksyczne dla organizmów żyjących w wodzie, często występują w ściekach.

Piżmo syntetyczne wykorzystywane jest w przemyśle perfumeryjnym w szerokiej gamie 
produktów konsumenckich ze względu na szczególne właściwości zapachowe. Według 
dokumentu uzupełniającego Komisji OSPAR z 2004 r. w sprawie piżma ksylenowego i innych 
rodzajów piżma, piżmo ksylenowe uznawane jest za substancję PBT (trwałą, 
bioakumulatywną i toksyczną). Na koniec stwierdza się, że: „Chociaż przed sformułowaniem 
ostatecznych wniosków co do wyboru działań należy zgromadzić większą ilość odpowiednich 
informacji, za uzasadnione uznaje się następujące działania: promowanie zastępowania 
piżma ksylenowego substancjami o bardziej korzystnym profilu środowiskowym...”

Ostatnio w innym opracowaniu wykazano, że różne organiczne filtry UV (4-MBC, ester 2-
etyloheksylowy kwasu 4-metoksycynamonowego i benzofenon) mogą mieć szkodliwy wpływ na 
środowisko naturalne, co skłoniło władze duńskie do podjęcia decyzji o wycofaniu tych 
substancji z rynku.
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Komisja Europejska prowadzi prace nad zmianą dyrektywy kosmetycznej 76/768/EWG 
z zamiarem uproszczenia i wzmocnienia niektórych jej elementów związanych 
z bezpieczeństwem chemicznym w tej dziedzinie. Obecnie dyrektywa kosmetyczna reguluje 
jedynie aspekty bezpieczeństwa produktów dla konsumentów, natomiast nie uwzględnia 
ochrony środowiska naturalnego. Jednak ze względu na szereg przykładów, które pokazują, 
że przeprowadzenie oceny środowiskowej jest niezbędne w odniesieniu do poszczególnych 
składników produktów do higieny i produktów kosmetycznych, kluczowe jest uwzględnienie w 
przyszłym prawodawstwie aspektów środowiskowych. Zgodnie z nowym prawodawstwem 
dotyczącym chemikaliów (REACH) substancje wykorzystywane w produktach kosmetycznych 
zostały wyłączone z zakresu tytułu IV „Informacje w łańcuchu dostaw” i tytułu VIII
„Ograniczenia”, zatem do substancji wykorzystywanych w produktach kosmetycznych nie 
trzeba dołączać karty charakterystyki. Oznacza to, że osoby prowadzące handel detaliczny 
i konsumenci nie uzyskają dostępu do danych o możliwych zagrożeniach dla środowiska. 
Innymi słowy, podmioty te będą miały trudności z dokonaniem świadomego wyboru, 
a wytwórcy nie zostaną w wystarczający sposób zachęceni do zastępowania przedmiotowych 
substancji mniej szkodliwymi substancjami alternatywnymi.
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