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DIRECŢIA GENERALĂ -POLITICI INTERNE
Comisia pentru mediu, sănătate publică şi siguranţă alimentară

COMUNICARE CĂTRE MEMBRI

Întrebare cu solicitare de răspuns oral nr. 18/2007 adresată de Jens Holm

În conformitate cu articolul 187 din Regulamentul de procedură, vă transmitem o 
întrebare cu solicitare de răspuns oral, adresată Comisiei.

Subiect: Includerea considerentelor de mediu în viitoarea revizuire a Directivei
76/768/EEC a Consiliului din 27 iulie 1976 privind apropierea 
legislaţiilor statelor membre cu privire la produsele cosmetice

Când îşi va prezenta Comisia Europeană propunerea de revizuire a Directivei privind 
produselor cosmetice? Comisia Europeană intenţionează să includă considerentele de 
mediu în propunerea sa revizuită? În cazul în care Comisia Europeană nu are astfel de 
intenţii, care sunt motivele sale?

Numeroase studii au arătat că produsele cosmetice şi de igienă lansate pe piaţă conţin 
substanţe dăunătoare pentru mediu. Un studiu efectuat de Consiliul nordic al miniştrilor 
relevă faptul că siloxanii, care fac parte dintr-o categorie de substanţe frecvent utilizate 
în produsele cosmetice şi de îngrijire personală şi sunt clasificate ca fiind foarte toxice 
pentru organismele care trăiesc în apă, pot fi des întâlnite în apele reziduale.

Moscurile sintetice sunt folosite în industria parfumurilor pentru o gamă largă de 
produse, datorită proprietăţilor lor specifice legate de miros. Conform documentului de 
referinţă OSPAR din 2004 cu privire la moscul xilen şi la alte moscuri, moscul xilen este 
considerat o substanţă PBT iar concluzia documentului este următoarea: „Deşi este 
nevoie de informaţii relevante suplimentare, înainte de a ajunge la o concluzie privind 
alternativele de acţiune, următoarele acţiuni sunt deja considerate justificate: 
promovarea înlocuirii moscului xilen cu substanţe înlocuitoare care au un profil ecologic 
mai favorabil...”

Un alt studiu recent a relevat faptul că diverse filtre UV organice (4-MBC, 
octilmetoxicinamat şi benzofenon) pot fi dăunătoare pentru mediu, ceea ce a determinat
autorităţile daneze să retragă aceste substanţe de pe piaţă.
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Comisia Europeană are în lucru revizuirea Directivei 76/768/CEE privind produsele 
cosmetice, cu intenţia de a simplifica şi de a consolida anumite elemente legate de 
siguranţa produselor chimice din acest domeniu. În prezent, Directiva privind produsele
cosmetice reglementează doar aspectele legate de siguranţa produselor pentru 
consumatori, însă nu şi protecţia mediului. Cu toate acestea, având în vedere 
numeroasele exemple care demonstrează că este necesară o evaluare a impactului 
asupra mediului a ingredientelor specifice din produsele cosmetice şi de igienă, este 
esenţial ca legislaţia viitoare se includă şi considerentele de mediu. În conformitate cu 
noul regulament privind produsele chimice, REACH, substanţele destinate să fie utilizate 
în produsele cosmetice sunt excluse din Titlul IV, „Informaţiile în interiorului lanţului de 
aprovizionare” şi Titlul VIII, „Restricţii”. Aceasta înseamnă că substanţele din 
produsele cosmetice nu trebuie să fie însoţite de o fişă de date privind siguranţa şi, astfel, 
detailiştii şi consumatorii nu vor avea acces la informaţiile privind eventualele riscuri 
asupra mediului. Cu alte cuvinte, aceşti actori vor întâmpina greutăţi în a lua decizii în 
cunoştinţă de cauză şi vor exista mai puţine stimulente pentru producători să înlocuiască 
aceste substanţe cu alternative mai puţin nocive.
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