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Tema: Peticija Nr. 0982/2009 dėl nuo saulės poveikio apsaugančio kremo pašalinimo iš 
rinkos, kaip manoma, remiantis ES reglamentu, kurią pateikė Vokietijos pilietė 
Birgit Meyer

Peticija Nr. 1055/2009 dėl peticijos pateikėjos mėgstamo apsaugos nuo saulės 
kremo pašalinimo iš rinkos, kurią pateikė Vokietijos pilietė Sylvia Rögele

Peticija Nr. 1194/2009 dėl apsauginio kremo nuo saulės pašalinimo iš rinkos 
tariamai dėl ES reglamento, kurią pateikė Vokietijos pilietė Waltraud Kurz

1. Peticijų Nr. 982/2009 ir 1055/2009 santrauka

Peticijų pateikėjos skundžiasi, kad jų mėgstamas nuo saulės poveikio apsaugantis kremas 
buvo pašalintas iš rinkos, tariamai remiantis ES reglamentu. Jos daugiau nepateikia jokios 
informacijos.

Peticijos Nr. 1194/2009 santrauka

Peticijos pateikėja skundžiasi, kad jos mėgstamas apsauginis kremas nuo saulės, kurio 
pagrindas – natūralūs produktai, pašalintas iš rinkos tariamai dėl ES reglamento.

2. Priimtinumas

Peticija Nr. 982/2009 paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 3 d. Peticija Nr. 1055/2009 
paskelbta priimtina 2009 m. lapkričio 16 d., o peticija Nr. 1194/2009 – 2009 m. gruodžio 1 d. 
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Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 
dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2009 m. gruodžio 17 d.

„Peticijų pateikėjos skundžiasi, kad jų mėgstamas nuo saulės poveikio apsaugantis kremas 
buvo pašalintas iš rinkos, tariamai remiantis ES reglamentu. Taip vartotojams, 
netoleruojantiems cheminių medžiagų, naudojamų daugumoje nuo saulės poveikio 
apsaugančių gaminių, bei norintiems pirkti tik visiškai natūralius ar ekologiškus produktus, 
neliko pasirinkimo.

Nuo saulės poveikio apsaugančių gaminių veiksmingumas ir tai, kuo remiantis jis 
deklaruojamas, yra svarbūs visuomenės sveikatos klausimai. Kosmetikos direktyvoje1

minimas deklaravimo klausimas ir valstybių narių reikalaujama užtikrinti, kad „ženklinant, 
pateikiant prekybai ir reklamuojant kosmetikos gaminius, būtų draudžiama naudoti 
formuluotes, pavadinimus, prekės ženklus, vaizdinius ar kitus ženklus, kurie perkeltine ar kita
prasme įteigtų savybę, kuria tie gaminiai nepasižymi”2. Be to, joje nustatyta, kad už gaminio 
pateikimą Bendrijos rinkai atsakingas asmuo kontrolės tikslais privalo konkrečios valstybės 
narės kompetentingoms institucijoms pateikti informaciją, įrodančią deklaruojamą kosmetikos 
gaminio veiksmingumą.

Kosmetikos direktyvoje nustatyta, kad visus UV filtrus, naudojamus ES rinkai pateiktuose 
kosmetikos gaminiuose, turi įvertinti Vartotojų saugos mokslinis komitetas, o Komisija turi 
leisti juos naudoti nuo saulės poveikio apsaugančiuose gaminiuose. Leistinus UV filtrus, 
išvardytus Kosmetikos direktyvos VII priede, galima naudoti kosmetikos gaminiuose, 
laikantis apribojimų ir šiame priede, kuriame neatskiriama cheminė ar natūrali tokių sudėtinių 
dalių kilmė, išdėstytų sąlygų. Kosmetikos direktyvos VII priedas bus vis atnaujinamas, 
atsižvelgiant į techninę pažangą, ir papildomas naujais UV filtrais, neatsižvelgiant į tai, kokia 
būtų jų cheminė ar natūrali kilmė, taip pat kosmetikos pramonės atstovai pateiks pakankamai 
mokslinių duomenų ir įrodymų dėl gaminių saugos vartotojams.

Taip pat Komisija, norėdama išspręsti kai kuriuos konkrečius klausimus, susijusius su nuo 
saulės poveikio apsaugančiais gaminiais, 2006 m. priėmė rekomendaciją dėl nuo saulės 
poveikio apsaugančių gaminių veiksmingumo ir dėl teiginių apie šiuos gaminius3. Šia 
rekomendacija siekta nustatyti:

– teiginius, kurių negalima būtų taikyti nuo saulės poveikio apsaugantiems gaminiams;
– atsargumo priemones, kurių reikia laikytis, įskaitant naudojimo nurodymus;
– mažiausią nuo saulės poveikio apsaugančių gaminių veiksmingumo standartą, kad būtų 
užtikrintas aukštas apsaugos nuo ultravioletinių A spindulių (UVA) ir ultravioletinių B 
spindulių (UVB) lygis, t. y. santykis 1:3; ir
– paprastą ir aiškų ženklinimą, kad vartotojams būtų lengviau pasirinkti tinkamą gaminį.

                                               
1 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių 
su kosmetikos gaminiais, suderinimo, OL L 262, 1976 9 27 (Kosmetikos direktyva).
2 Direktyvos 76/768/EEB 6 straipsnio 3 dalis.
3 2006 m. rugsėjo 22 d. Komisijos rekomendacija dėl gaminių, apsaugančių nuo saulės 
poveikio, veiksmingumo ir dėl teiginių apie šiuos gaminius, OL L 265, 2006 9 26.
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Rekomenduojamu UVA ir UVB santykiu 1:3 siekiama užtikrinti, kad visų pirma gaminiai su 
labai aukštu apsaugos koeficientu (SPF) taip pat veiksmingai saugotų ir nuo UVA spindulių. 
Dažniausiai naudojamas UVA filtras, titano dioksidas, yra mineralinis ir neturi alergiją 
sukeliančių savybių. Jis – labai plataus spektro UV filtras, apimantis visą UV spindulių 
spektrą. 

Prieš paskelbdama minėtą rekomendaciją Komisija glaudžiai bendradarbiavo ne tik su 
vartotojų asociacijomis, bet ir su mokslininkais bei pramonės atstovais. Dėl to pramonės 
įmonės savanoriškai laipsniškai įgyvendina rekomendaciją nuo jos paskelbimo 2006 m. 
rugsėjo mėn., tad laikantis šios rekomendacijos pavyko sumažinti saulės UVA spindulių 
sukeliamo odos vėžio riziką vartotojams. 

Teisiniu požiūriu rekomendacija nėra privaloma. Tik nuo gamintojo priklauso, ar jis nuspręs 
toliau gaminti visiškai natūralius nuo saulės poveikio apsaugančius gaminius. Iki šiol 
Komisija negavo informacijos, kad šios rekomendacijos įgyvendinimas būtų neigiamai 
paveikęs prekybą natūraliais nuo saulės poveikio apsaugančiais gaminiais ar būtų sukėlęs 
didesnę riziką alergiškiems vartotojams.“


