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Stanowisko Polskiego Stowarzyszenia Producentów 

Kosmetyków i Środków Czystości  

w sprawie substancji zaburzających gospodarkę hormonalną 

(substancje ED) 

 

 

Polskie Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Środków Czystości postrzega toczącą się 

na forum unijnym debatę, dotyczącą substancji zaburzających gospodarkę hormonalną, jako 

szansę na rewizję dotychczasowego  dorobku naukowego odnoszącego się do substancji ED. 

Z niecierpliwością oczekujemy na dyskusję ze wszystkimi, zainteresowanymi stronami tj.: 

instytucjami unijnymi, państwami członkowskimi, organizacjami konsumenckimi, 

organizacjami pozarządowymi, przemysłem. W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktów 

kosmetycznych oraz zminimalizowania ich wpływu na środowisko, dyskusja powinna 

przebiegać w oparciu o rzetelną wiedzę naukową.  

Stowarzyszenie pragnie zauważyć, że zgodnie z  rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego  

i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 lipca 2009 r. dotyczącym produktów kosmetycznych, 

wszystkie gotowe produkty oraz składniki produktów kosmetycznych podlegają ocenie 

bezpieczeństwa. W związku z tym, substancje ED oraz wynikające z ich działania ewentualne 

skutki dla zdrowia człowieka, podlegają już w chwili obecnej kompleksowej ocenie. 

Wszelkie działania Polskiego Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Środków Czystości są 

wyrazem odpowiedzialnego podejścia. Stowarzyszenie popiera następujące postulaty: 

 przyjęcie definicji Światowej Organizacji Zdrowia/Międzynarodowego Programu 

Bezpieczeństwa Chemikaliów (WHO/IPCS World Health Organization’s International 

Programme for Chemicals Safety’s) jednoznacznie identyfikującej substancje 

zaburzające gospodarkę hormonalną, jako te, które poprzez endokrynny mechanizm 

działania wpływają na układ hormonalny, powodując jednocześnie negatywne skutki 

dla zdrowia 

 spójne, oparte o wiedzę podejście zmierzające do identyfikacji substancji zaburzających 

gospodarkę hormonalną. W celu identyfikacji, oceny i zarządzania ewentualnym 

ryzykiem dla zdrowia człowieka i środowiska wywoływanym przez substancję - 

przemysł kosmetyczny popiera wprowadzenie kryteriów klasyfikacji uwzględniających 

stężenie substancji 
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 stosowanie najlepszych praktyk toksykologicznych w celu identyfikacji krzywej  

dawka - odpowiedź oraz najwyższej dawki, dla której nie obserwuje się żadnego 

działania niepożądanego (NOAEL). W świetle dostępnych danych, substancje 

zaburzające gospodarkę hormonalną są uznawane za substancje, dla których możliwe 

jest ustalenie wartości progowej i w związku z tym możliwe jest zarządzanie ryzykiem 

– analogicznie jak w przypadku innych substancji chemicznych. Podejście takie 

umożliwia oszacowanie bezpiecznych poziomów narażenia, które przy obecnie 

stosowanej metodzie oceny ryzyka zapewniają bezpieczeństwo dla zdrowia człowieka  

i środowiska 

 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009 z dnia 30 lipca 

2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych przewiduje procedury zarządzania 

ryzykiem i tym samym zapewnia w chwili obecnej wysoki poziom bezpieczeństwa     

 opracowanie stosownej i proporcjonalnej dla wszystkich sektorów przemysłu oceny 

wpływu. Przemysł kosmetyczny popiera utworzenie jednej kategorii kryteriów 

klasyfikacji substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Przemysł kosmetyczny 

jest przeciwny wprowadzaniu systemu obejmującego kilka kategorii kryteriów 

klasyfikacji dla substancji ED 

 wypracowanie jednego, wspólnego, spójnego, w oparciu o ocenę ryzyka podejścia  

w odniesieniu do definicji i jej zastosowanie w różnych sektorach przemysłu - unikanie 

przy tym inicjatyw krajowych, które mogą prowadzić do destabilizacji w biznesie, 

zaburzać rynek wewnętrzny UE i jednocześnie podważać bezpieczeństwo produktów 

kosmetycznych.          
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