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GENERALNI DIREKTORAT ZA NOTRANJO POLITIKO
Odbor za okolje, javno zdravje in varnost hrane

OBVESTILO POSLANCEM

Vprašanje za ustni odgovor št. 14/6/2007, ki ga zastavlja Jens Holm

V skladu s členom 187 poslovnika je priloženo vprašanje za ustni odgovor, naslovljeno na 
Komisijo.

Zadeva: Vključitev okoljskih vidikov v prihodnjo revizijo direktive Sveta 76/768/EGS 
o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi s kozmetičnimi izdelki

Kdaj bo Evropska komisija predstavila svoj predlog za revizijo direktive o kozmetičnih 
izdelkih? Ali namerava Komisija v svoj revidirani predlog vključiti okoljske vidike? Če tega 
ne namerava, zakaj ne?

Številne študije so pokazale, da izdelki za higieno in kozmetični izdelki, ki so dani na trg, 
vsebujejo okolju škodljive snovi. Študija, ki jo je naročil nordijski svet ministrov, je pokazala, 
da odpadne vode pogosto vsebujejo siloksane, snovi, ki so zelo razširjene v izdelkih za osebno
nego in kozmetičnih izdelkih in spadajo med snovi, ki so zelo strupene za vodne organizme.

Sintetični mošusi se zaradi svojih posebnih dišavnih lastnosti uporabljajo pri proizvodnji 
dišav v najrazličnejših izdelkih za potrošnike. Po delovni podlagi za konvencijo o varstvu 
morskega okolja severovzhodnega Atlantika (konvencija OSPAR) o mošusovem ksilenu in 
drugih mošusih iz leta 2004 je mošusov ksilen obstojna, bioakumulativna in strupena snov, v 
dokumentu pa je zapisano: „Čeprav je treba pred končnimi sklepi ali ukrepi počakati, da se 
zberejo ustrezne nadaljnje informacije, so nekateri ukrepi že upravičeni: spodbujanje 
nadomeščanja mošusovega ksilena z okolju prijaznejšimi snovmi ...“

Druga nedavna študija je pokazala, da so lahko različni organski UV-filtri (4-MBC, 
oktilmetoksicinamat in benzofenon) škodljivi za okolje, zaradi česar so se danske oblasti 
odločile umakniti te snovi s trga.

Evropska komisija pripravlja revizijo direktive o kozmetičnih izdelkih 76/768/EGS, da bi 
poenostavila in okrepila nekatere elemente, povezane s kemijsko varnostjo na tem področju.
Zaenkrat ta direktiva ureja samo varnostne vidike izdelkov za potrošnike, ne pa tudi varstva 
okolja. Vendar je zaradi številnih primerov, ki kažejo, da je potrebno za posamezne sestavine 
v izdelkih za higieno in kozmetičnih izdelkih izvesti okoljsko oceno, pomembno, da tudi 
prihodnja zakonodaja upošteva okoljske vidike. Po novi kemijski zakonodaji, uredbi REACH, 
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snovi, namenjene za uporabo v kozmetičnih izdelkih, niso vključene v naslov IV „Obveščanje 
v dobavni verigi“ in naslov VII „Avtorizacija“. To pomeni, da snovi v kozmetičnih izdelkih ni 
potrebno spremiti z dokumenti z varnostnimi podatki, kar pomeni, da distributerjem in 
potrošnikom ne bodo dostopne informacije o možnih okoljskih nevarnostih. Z drugimi 
besedami, oteženo jim bo upoštevanje informacij pri izbiranju, pri proizvajalci pa zato ne 
bodo motivirani za nadomeščanje z manj škodljivimi možnostmi.
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