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GENERÁLNE RIADITEĽSTVO – VNÚTORNÉ POLITIKY
Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

OZNÁMENIE POSLANCOM

Otázka na ústne zodpovedanie č. 2007/18, ktorú položil pán Jens Holm

Ďalej je uvedená otázka na ústne zodpovedanie adresovaná Komisii podľa článku 187 
rokovacieho poriadku.

Vec: Začlenenie environmentálnych hľadísk do budúcej revízie smernice Rady 
76/768/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov 
týkajúcich sa kozmetických výrobkov 

Kedy Európska komisia predstaví návrh na revíziu smernice o kozmetických výrobkoch?
Zamýšľa Európska komisia začleniť environmentálne hľadiská do svojho prepracovaného 
návrhu? Ak Európska komisia nemá takéto úmysly, aké má na to dôvody?

Početné štúdie ukázali, že hygienické a kozmetické výrobky, ktoré boli uvedené na trh, 
obsahujú látky poškodzujúce životné prostredie. Štúdia, ktorú uskutočnila Severská rada 
ministrov, preukázala, že siloxány, ktoré patria do skupiny látok bežne používaných 
vo výrobkoch osobnej starostlivosti a kozmetických výrobkoch a sú zaradené do kategórie 
veľmi toxických látok pre organizmy žijúce vo vode, sa často objavujú v odpadových vodách.

Parfumérsky priemysel používa syntetické pižmá vďaka ich vonným vlastnostiam v širokej 
škále spotrebiteľských výrobkov. Podľa východiskového dokumentu komisie OSPAR 
o pižmovom xyléne a iných pižmách z roku 2004 sa pižmový xylén považuje za perzistentnú, 
bioakumulatívnu a toxickú (PBT) látku. V dokumente sa uvádza, že: „Hoci je potrebné vyčkať 
na zhromaždenie ďalších relevantných informácií pred vyvodením konečných záverov 
o výbere vhodných opatrení, za odôvodnené sa už teraz považujú tieto opatrenia: podporovať 
nahradzovanie pižmového xylénu náhradami s priaznivejším environmentálnym profilom ...“

Ďalšia štúdia neskôr ukázala, že viaceré organické UV filtre (4–metylbenzilidéngáfor (4-
MBC), oktylmetoxycinamát a benzofenón) môžu poškodzovať životné prostredie. Na základe 
toho rozhodli dánske orgány, že tieto látky stiahnu z trhu.

Európska komisia pracuje na revízii smernice o kozmetických výrobkoch 76/768/EHS 
s úmyslom zjednodušiť a posilniť niektoré aspekty týkajúce sa chemickej bezpečnosti v tejto 
oblasti. Smernica o kozmetických výrobkoch v súčasnosti upravuje iba aspekty bezpečnosti 
výrobkov pre spotrebiteľov, ale nie z hľadiska ochrany životného prostredia. S ohľadom 
na mnohé príklady, ktoré ukazujú, že je potrebné vypracovať environmentálne hodnotenie 
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pre jednotlivé zložky hygienických a kozmetických výrobkov, je však veľmi dôležité, aby 
v budúcich právnych predpisoch boli zahrnuté environmentálne hľadiská. V novom nariadení 
o chemických látkach (REACH) sú látky určené na použitie v kozmetických výrobkoch 
vylúčené z hlavy IV „Informácie v dodávateľskom reťazci“ a hlavy VIII „Obmedzenia“. To 
znamená, že k jednotlivým látkam v kozmetických výrobkoch netreba poskytovať kartu 
bezpečnostných údajov, v dôsledku čoho maloobchodný predajca ani spotrebitelia nebudú 
mať prístup k informáciám o možných environmentálnych rizikách. Inými slovami, budú mať 
problém vykonať informovaný výber, pričom výrobcovia budú mať menšiu motiváciu na to, 
aby tieto látky nahradili menej škodlivými alternatívami.
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