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COMUNICAÇÃO AOS MEMBROS
(Pergunta oral nº 2007/18)

Apresentada nos termos do artigo 187º do Regimento, figura em anexo uma pergunta oral à 
Comissão
por Jens Holm

Assunto: Inclusão de critérios ambientais na futura revisão da Directiva 76/768/CEE do 
Conselho, relativa à aproximação das legislações dos Estados-Membros 
respeitantes aos produtos cosméticos

Quando tenciona a Comissão apresentar a sua proposta de revisão da Directiva relativa aos 
produtos cosméticos? Tenciona a Comissão incluir critérios ambientais na sua proposta de 
revisão? Em caso negativo, por que razão?

Numerosos estudos mostram que os produtos de higiene e cosméticos comercializados 
contêm substâncias nocivas para o ambiente. Um estudo do Conselho de Ministros Nórdico 
revela a presença frequente em águas residuais de siloxanos, que pertencem a um grupo de 
substâncias amplamente utilizadas em produtos cosméticos e de higiene pessoal e são 
considerados extremamente tóxicos para os organismos aquáticos.

A indústria de perfumes utiliza almíscares sintéticos numa vasta gama de produtos de 
consumo, devido às suas especiais propriedades aromáticas. No documento de referência 
OSPAR de 2004 sobre o xileno de almíscar e outros almíscares, o xileno de almíscar é 
considerado uma substância PBT, concluindo-se que: “Embora seja necessário recolher 
outras informações relevantes antes de concluir pela adopção de medidas, consideram-se 
desde já justificadas as seguintes medidas: promover a substituição do xileno de almíscar por 
outras substâncias como um perfil ambiental mais favorável...”

Posteriormente, outro estudo mostrou que vários filtros orgânicos UV (4-MBC, 
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octilmetoxicinamato e benzofenona) podem ser nocivos para o ambiente, razão pela qual as 
autoridades dinamarquesas decidiram retirar essas substâncias do mercado. 

A Comissão Europeia prepara actualmente uma revisão da Directiva 76/768/CEE relativa 
aos produtos cosméticos, tendo por objectivo simplificar e reforçar determinados elementos 
relacionados com a segurança química nesse domínio. Actualmente, a Directiva relativa aos 
produtos cosméticos apenas regulamenta as questões de segurança dos produtos para os 
consumidores, mas não a protecção do ambiente. Não obstante, devido ao número de casos 
que demonstram a necessidade de uma avaliação ambiental dos vários ingredientes de 
produtos cosméticos e de higiene, é fundamental que a legislação futura inclua critérios 
ambientais. No âmbito da nova legislação REACH relativa aos produtos químicos, as 
substâncias que se destinam a ser utilizadas em produtos cosméticos são excluídas do Título 
IV “Informações na cadeia de abastecimento” e do Título VII “Restrições”. Tal significa que 
as substâncias contidas nos produtos cosméticos não têm de ser acompanhadas por uma 
ficha de dados de segurança, levando a que os retalhistas e os consumidores não tenham 
acesso à informação sobre eventuais riscos ambientais. Por outras palavras, esses actores 
terão dificuldades em escolher com conhecimento de causa e haverá menos incentivos a que 
os fabricantes recorram a alternativas menos prejudiciais.
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