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Comentarii RUCODEM privind un recent articol referitor la nanoparticule şi oja de unghii
Bucureşti, Aprilie 2017
Recent a fost publicat de către Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România – APC – un articol
referitor la nanoparticule şi oja de unghii, în care se sugerează că nanoparticulele din aceste tipuri de
produse pot fi cauza pentru diferite forme de cancer. În mod regretabil, articolul cuprinde date eronate
sau incomplete care pot duce la formarea unei păreri greșite a cititorilor asupra modului în care produsele
cosmetice sunt reglementate în UE şi a modului în care este garantată siguranţa consumatorilor.
Cu privire la aceasta, facem următoarele precizări:
Produsele cosmetice sunt reglementate la nivel european de Regulamentul 1223/2009 privind produsele
cosmetice. Prevederile Regulamentului se aplică în toate statele membre al UE, inclusiv în România.
Este o legislație strictă și solidă în vederea asigurării siguranței consumatorilor și prevederile acesteia
sunt aplicate și respectate în toate statele membre ale UE şi astfel şi în România.
Înainte de a fi introdus pe piaţă, fiecare produs cosmetic este supus unei evaluări complexe de către un
evaluator de siguranţă calificat corespunzător, care ia în considerare toxicitatea tuturor ingredientelor
din produs (şi nu numai a 10% din ingrediente, aşa cum este menţionat în articol) şi modul în care
consumatorul este expus la acestea.
În plus, Regulamentul prezintă în anexele sale (care sunt aduse la zi continuu) listele cu ingredientele
specifice care sunt interzise a fi utilizate în produsele cosmetice sau sunt limitate din punctul de vedere
al concentrației (respectiv sunt permise pentru a fi folosite până într-o concentrație care este sigură).
Astfel de ingrediente, inclusiv cele sub formă de nanoparticule, sunt revizuite și analizate din punctul de
vedere al siguranței lor, pe baze științifice, de către SCCS – Comitetul Științific pentru Siguranța
Consumatorilor, organism format din experți în acest domeniu și care funcționează la nivelul Comisiei
Europene. Analiza unui ingredient – fie că se găsește sub formă de nanoparticule sau nu – cuprinde, pe
lângă multe date ştiinţifice și evaluări, testări efectuate în baza unor metode complexe.
În special produsele care conţin nanomateriale trebuie să fie notificate autorităţilor UE cu cel puţin 6 luni
înainte de a fi introduse pe piaţă pentru a permite autorităţilor să evalueze dacă este necesară o restricţie
specifică pentru a se asigura siguranţa.
Multe dintre ingredientele menţionate în articol nu numai că au fost supuse evaluărilor de siguranţă
obligatorii, dar au și fost revizuite de către acest comitet extern şi au fost găsite ca fiind sigure pentru a fi
utilizate în produse.
Nici unul dintre cele 119 de ingredientele enumerate nu este interzis pe piaţa românească, potrivit
Anexelor Regulamentului UE 1223/2009. De exemplu, Benzophenone-3 este un filtru UV permis în
cosmetice conform Anexei VI, sau Ferric Ammonium Ferrocyanide, un colorant permis conform Anexei
IV.
Articolul nu oferă nici o dovadă nouă care să schimbe evaluările aprofundate de siguranţă existente şi să
lege ingredientele şi nanoparticulele enumerate, utilizate în ojă, de acuzaţiile menţionate în text. Mai mult,
afirmaţiile nu au nici o justificare ştiinţifică.
Trebuie reţinut că – în ciuda titlului alarmant, marea majoritate (118 din 119) a ingredientelor menţionate
nu sunt nanomateriale. Singurul nanomaterial identificat în produse a fost recent evaluat de catre
organsimul ştiinţific UE şi găsit ca fiind sigur.
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Indiferent că un produs cosmetic conţine sau nu un ingredient sub formă de nanoparticule, conform
Regulamentului Cosmeticelor produsul trebuie să fie sigur pentru a fi utilizat în siguranță de către
consumatori.
RUCODEM consideră că educarea consumatorilor este foarte importantă, dar aceasta ar trebui să se
facă pe baza unor informaţii verificate şi exacte. Simpla enumerare a ingredientelor fără a menţiona că
toate au fost evaluate din punctul de vedere al siguranţei şi că sunt permise de reglementările UE, ar
putea fi înşelătoare pentru cei care nu au cunoştinţe în domeniu.
RUCODEM colaborează cu autoritățile competente în domeniul produselor cosmetice, respectiv
Ministerul Sănătății și Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor.
Membrii RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți – cunosc și
respectă prevederile legislative ale Regulamentului European privind produsele cosmetice și sunt
angajați în utilizarea în siguranță a produselor cosmetice de către consumatori.
---------------RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți a fost înființată în 1997 și în
prezent are 22 de membri, companii active în domeniul cosmeticelor și detergenților.
RUCODEM este membru al Cosmetics Europe – The Personal Care Association din 1998 și al A.I.S.E. –
International Association of Soaps, Detergents and Maintenance products din 1999.
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