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Angående: Inbegripande av miljöhänsyn i den kommande översynen av 
rådets direktiv 76/768/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas 
lagstiftning om kosmetiska produkter

När kommer kommissionen att lägga fram sitt förslag till översyn av direktivet om kosmetiska 
produkter? Har kommissionen för avsikt att inbegripa miljöhänsyn i sitt reviderade förslag? 
Om kommissionen inte har sådana avsikter, kan den då motivera sitt tillvägagångssätt?

Flera undersökningar har visat att hygienprodukter och kosmetiska produkter som släpps ut 
på marknaden innehåller miljöskadliga ämnen. Av en undersökning som 
Nordiska ministerrådet låtit genomföra framgår att siloxaner, som tillhör en grupp ämnen 
som i stor utsträckning används i hygienprodukter och kosmetiska produkter och klassificeras 
som mycket giftiga för vattenlevande organismer, ofta förekommer i avloppsvatten.

Parfymindustrin använder syntetiska mysker i ett flertal konsumentprodukter på grund av 
deras särskilda doftegenskaper. I bakgrundsdokumentet från OSPAR om myskxylen och andra 
mysker från 2004 betraktas myskxylen som ett långlivat, bioackumulerbart och toxiskt ämne 
(PBT), och där fastställs att man – trots att ytterligare relevant information bör samlas in 
innan det slutliga valet av åtgärder görs – kan anse det motiverat att främja ersättandet av 
myskxylen med alternativa ämnen som har en gynnsammare miljöprofil.

En annan undersökning visade nyligen att olika organiska UV-filter (4-MBC, 
oktylmetoxycinnamat och bensofenon) kan vara miljöskadliga, vilket ledde till att de danska 
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myndigheterna beslutade att dra tillbaka dessa ämnen från marknaden.

Kommissionen håller på att se över direktiv 76/768/EEG om kosmetiska produkter i syfte att 
förenkla och förstärka vissa aspekter av kemikaliesäkerheten på detta område. Direktivet om 
kosmetiska produkter reglerar för tillfället bara säkerhetsaspekter på produkter som är 
avsedda för konsumenter, men berör inte miljöskyddsfrågor. Det finns dock många exempel 
som visar att det är nödvändigt att göra miljöbedömningar för enskilda ingredienser i 
hygienprodukter och kosmetiska produkter, varför det är ytterst viktigt att man i den framtida 
lagstiftningen inbegriper miljöhänsyn. I den nya kemikalielagstiftningen (Reach) utesluts 
ämnen som är avsedda att användas i kosmetiska produkter från avdelning IV ”Information i 
distributionskedjan” och avdelning VIII ”begränsning”. Detta betyder att ämnen i kosmetiska 
produkter inte behöver åtföljas av ett säkerhetsdatablad, vilket innebär att återförsäljare och 
konsumenter inte kommer att ha tillgång till information om eventuella miljörisker. Med 
andra ord kommer det att vara svårt för dessa aktörer att göra väl underbyggda val och det 
kommer att finnas färre incitament för tillverkarna att ersätta skadliga ämnen med mindre 
skadliga alternativ.
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