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ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ (ΕΡΕΥΝΑ) 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

 
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει υποβληθεί πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
αναθεώρηση του Κανονισμού για τα Καλλυντικά Προϊόντα (CPR). Για το λόγο αυτό, η ΕΕ 
διεξάγει έρευνα για να αξιολογήσει τις επιπτώσεις που πιθανόν να έχουν οι επηρεαζόμενες 
επιχειρήσεις.  
 
Σας προσκαλούμε λοιπόν να λάβετε μέρος στην δημόσια διαβούλευση που σκοπεύει να 
συγκεντρώσει στοιχεία και σας προτρέπουμε να εκφράσετε την άποψή σας σχετικά με τις 
προτεινόμενες αλλαγές. Το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο θα είναι διαθέσιμο μέχρι την Τρίτη, 
21 Ιουνίου 2022. Πατήστε ΕΔΩ.  
 
Να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται είναι εμπιστευτικές. Τα αποτελέσματα 
παρουσιάζονται ανώνυμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα έχουν συγκεντρωτική μορφή. 
 
Πληροφοριακά, ο κανονισμός για τα καλλυντικά προϊόντα είναι το κύριο ρυθμιστικό πλαίσιο 
για τα τελικά προϊόντα που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ. Καθορίζει τους κανόνες που 
ισχύουν για όλα τα καλλυντικά προϊόντα για τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της 
εσωτερικής αγοράς και την παροχή υψηλού επιπέδου προστασίας της δημόσιας υγείας. 
 
Η Στρατηγική για τη Βιωσιμότητα των Χημικών Προϊόντων, περιγράφει τη στρατηγική της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την καλύτερη προστασία του κοινού και του περιβάλλοντος από 
επικίνδυνες χημικές ουσίες και την ενθάρρυνση της καινοτομίας για την ανάπτυξη ασφαλών 
και βιώσιμων εναλλακτικών λύσεων στο πλαίσιο της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ. Αναγνωρίζει 
πλήρως τον θεμελιώδη ρόλο των χημικών ουσιών για την ανθρώπινη ευημερία και για την 
πράσινη και ψηφιακή μετάβαση της ευρωπαϊκής οικονομίας και κοινωνίας. Ταυτόχρονα, 
αναγνωρίζει την επείγουσα ανάγκη αντιμετώπισης των προκλήσεων για την υγεία και το 
περιβάλλον που προκαλούνται από τις πιο επιβλαβείς χημικές ουσίες, καθορίζοντας 
συγκεκριμένα μέτρα για να καταστούν τα χημικά ασφαλή και να διασφαλιστεί ότι μπορούν να 
αποφέρουν όλα τους τα οφέλη χωρίς να βλάψουν τον πλανήτη, τις σημερινές και μελλοντικές 
γενιές.   
 
Για την επίτευξη του στόχου της αναθεώρησης του κανονισμού για τα καλλυντικά προϊόντα, 
είναι προϋπόθεση η υπέρβαση προβλημάτων που έχουν εντοπιστεί. Για την αντιμετώπιση 
αυτών των προβλημάτων, η Επιτροπή εξετάζει πιθανά μέτρα, όπως, η αυτόματη απαγόρευση 
των πιο επιβλαβών χημικών ουσιών και επιτρέποντας τη χρήση τους μόνο όπου αποδεικνύεται 
ότι είναι απαραίτητα για την κοινωνία, δημιουργία μέτρου για να ληφθούν υπόψη οι επιπτώσεις 
του συνδυασμού από την ταυτόχρονη ή επακόλουθη έκθεση σε χημικές ουσίες από  

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/CPR_IA_TSQ


  
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
διαφορετικές πηγές, ανασκόπηση του μέτρου του νανοϋλικού, βελτίωση των πληροφοριών 
επισήμανσης στα καλλυντικά προϊόντα και εξορθολογισμός των επιστημονικών αξιολογήσεων 
των καλλυντικών προϊόντων με την εκ νέου ανάθεση των εργασιών της  Επιστημονικής 
Επιτροπής για την Ασφάλεια των Καταναλωτών στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών 
Προϊόντων. 
 
Ο γενικός στόχος της στοχοθετημένης αναθεώρησης είναι να διασφαλίσει ότι ο κανονισμός για 
τα καλλυντικά προϊόντα αντικατοπτρίζει τις φιλοδοξίες της Επιτροπής για καινοτομία, για 
ασφαλή και βιώσιμα προϊόντα και υψηλό επίπεδο προστασίας της υγείας και του 
περιβάλλοντος, διατηρώντας παράλληλα την εσωτερική αγορά. 
 
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και αναμένουμε τη θετική σας ανταπόκριση. 

 
 
Με εκτίμηση, 
 
Μαριάννα Χατζηστεφάνου 
Λειτουργός ΚΕΒΕ 
Τμήμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης, Καινοτομίας & Περιβάλλοντος  
Enterprise Europe Network Κύπρου 
Τηλ.: 22889750, Email: marianna@ccci.org.cy 
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