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Η θέση του ΠΣΒΑΚ για το“Story of Cosmetics”
(η ιστορία των καλλυντικών)
)ου ασκεί κριτική στα καλλυντικά )ροϊόντα στις ΗΠΑ
σχετικά µε την ανε)αρκή τεκµηρίωση της ασφάλειάς τους και
την έλλειψη ε)αρκούς σχετικού νοµοθετικού )λαισίου.

Η ΕυρωAαϊκή και η Ελληνική Βιοµηχανία Καλλυντικών αAορρίAτουν
κατηγορηµατικά κάθε ισχυρισµό, σύµφωνα µε τον οAοίο τα καλλυντικά
Aροϊόντα Aου κυκλοφορούν στην ΕυρωAαϊκή αγορά είναι ανασφαλή και
Aληµµελώς ελεγχόµενα.
Πρόσφατες αναφορές των ΜΜΕ σχετικά µε τοξικές ουσίες σε καλλυντικά
Aροϊόντα, βασίζονται σε ένα βίντεο µιας ΜΗ.ΚΥ.Ο των ΗΠΑ, το οAοίο
δόθηκε στη δηµοσιότητα Aρόσφατα, µε τίτλο «Η ιστορία των καλλυντικών».
Αυτό το βίντεο είναι Aράγµατι µια «ιστορία» η οAοία αναµειγνύει τα
γεγονότα µε τη φαντασία. Η βιοµηχανία των καλλυντικών δεν Aαράγει
«ιστορίες» αλλά ασφαλή Aροϊόντα, τα οAοία εκατοµµύρια καταναλωτές
Aαγκοσµίως εκτιµούν και εµAιστεύονται.
Οι εταιρείες καλλυντικών στην ΕυρώAη λειτουργούν κάτω αAό ένα αυστηρά
ελεγχόµενο Aεριβάλλον κανονιστικών ρυθµίσεων οι οAοίες AροβλέAονται
αAό την ΕυρωAαϊκή Οδηγία Aερί Καλλυντικών (76/768EEC) και έχουν
εAιAλέον ενδυναµωθεί Aρόσφατα αAό το νέο ΕυρωAαϊκό Κανονισµό των
Καλλυντικών. Όλα τα καλλυντικά Aροϊόντα υφίστανται υAοχρεωτικό έλεγχο
για την ασφάλειά τους Aριν την τοAοθέτησή τους στην αγορά. Αυτός ο
έλεγχος ασφάλειας λαµβάνει υA΄ όψιν το τοξικολογικό Aροφίλ όλων των
συστατικών αλλά και Aολλές άλλες Aαραµέτρους όAως τη συγκέντρωση των
συστατικών, την ηµερήσια Aοσότητα Aου χρησιµοAοιούν οι καταναλωτές και
τη συχνότητα κατά τη χρήση.
Οι αρχές των κρατών-µελών της Ε.Ε. AραγµατοAοιούν ενδελεχείς ελέγχους
στην αγορά, Aροκειµένου να εξασφαλίσουν ότι στην ΕυρωAαϊκή αγορά
κυκλοφορούν µόνο ασφαλή και σύννοµα Aροϊόντα. ΕAιAλέον, η ΕυρωAαϊκή
νοµοθεσία εµAεριέχει ένα µηχανισµό ο οAοίος δίνει τη δυνατότητα λήψης
άµεσων µέτρων για Aλήρη αAαγόρευση ή Aεριορισµό συγκεκριµένων ουσιών
εάν κριθεί αναγκαίο, κατόAιν διαβούλευσης µε µια ανεξάρτητη εAιστηµονική
εAιτροAή. Η εν λόγω εAιστηµονική εAιτροAή (SCCS) στελεχώνεται αAό
ακαδηµαϊκούς εAιστήµονες διαφόρων ειδικοτήτων, Aροκειµένου να Aαράσχει
τεκµηριωµένες συµβουλές στην ΕυρωAαϊκή ΕAιτροAή.
Να σηµειωθεί ότι η Ελλάδα είναι Aλήρως εναρµονισµένη µε την ΕΕ όσον
αφορά στις νοµοθετικές αAαιτήσεις σχετικά µε την κυκλοφορία των
καλλυντικών Aροϊόντων .
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H ασφάλεια αAοτελεί την κορυφαία Aροτεραιότητα της βιοµηχανίας των
καλλυντικών, όAως άλλωστε αAοδεικνύεται αAό την µακρόχρονη ιστορία
ασφαλούς Aαρουσίας και χρήσης καλλυντικών στην αγορά της ΕΕ. Οι
καταναλωτές µAορούν να συνεχίσουν να εµAιστεύονται τα σύγχρονα
καλλυντικά Aροϊόντα και να αAολαµβάνουν τα οφέλη Aου αυτά αAοφέρουν
Aρος βελτίωση της Aοιότητας της ζωής τους.
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