Komisja Europejska chce zakazać stosowania nanosrebra w
kosmetykach
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Ze względu na innowacyjność i korzyści dla produktu kosmetycznego, użycie srebra przez
branżę kosmetyczną rośnie co roku o ok. 20-30 proc. Tymczasem nanosrebro, obok innych
nanomateriałów, znalazło się pod lupą Komisji Europejskiej i ma być zakazane do
stosowania w przemyśle kosmetycznym. Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego walczy o
pozostawienie go na liście składników dostępnych dla branży.
Nanosrebro może być stosowane jako substancja aktywna (ze względu na pozytywne działanie na
skórę – wzrost nawilżenia, elastyczności oraz łagodzenie zaczerwień i podrażnień) oraz bardzo
skuteczny wspomagacz „booster” układów konserwujących w praktycznie każdej kategorii
produktów. Ze względu na innowacyjność i korzyści dla produktu kosmetycznego, użycie srebra
przez branżę kosmetyczną rośnie co roku o ok. 20-30 proc.
W lutym 2021 Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia wprowadzającego zakaz
stosowania w produktach kosmetycznych niektórych nanomateriałów, w tym nanosrebra i
syntetycznej amorficznej krzemionki (SAS) (nano). Jednocześnie zaproponowała okresy przejściowe
od momentu wejścia rozporządzenia w życie: 24 miesiące na wprowadzanie produktów niezgodnych
do obrotu i 36 miesięcy na udostępnianie ich na rynku.
Przedmiotem zainteresowania komisji padły także inne nanomateriały, jak: Styrene/Acrylates
Copolymer (nano), Sodium Styrene/Acrylates Copolymer (nano). Polski Związek Przemysłu

Kosmetycznego (KosmetyczniPL) od razu rozpoczął działania mające na celu ochronę
nanomateriałów i dziś przedstawia raport, jak sytuacja wygląda po pół roku.
Krzemionka zyskała czas na przedstawienie dossier
– Jeszcze w lutym rozpoczęliśmy rozmowy z polskimi władzami. Postulowaliśmy o zahamowanie
wniosku i umożliwienie sektorowi przedłożenia dodatkowych danych na temat bezpieczeństwa
nanomateriałów. Dzięki dialogowi z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii i Głównym
Inspektoratem Sanitarnym (GIS), nadzór zmienił swoje początkowe stanowisko. Warunkiem inspekcji
dla uzyskania poparcia było przedłożenie przez przemysł planu zbierania danych dla wskazanych
powyżej nanomateriałów przed kolejnym spotkaniem CPWG (forum grupy roboczej ds. produktów
kosmetycznych) – mówi Blanka Chmurzyńska-Brown, dyrektor generalna związku.
Główny Inspektorat Sanitarny, jako przedstawiciel Polski na forum grupy roboczej ds. produktów
kosmetycznych (CPWG), poparł postulaty branży w czasie dyskusji nad projektem rozporządzenia.
Na spotkaniu CPWG w Komisji, 11 marca 2021 r., po deklaracji przedłożenia planu ze strony
Cosmetics Europe dla SAS (nano), podjęto decyzję o czasowym wstrzymaniu zakazu stosowania
składnika. Branża (konsorcjum firm działających w ramach Cosmetics Europe) przygotowała plan dla
zgromadzenia brakujących danych oraz końcowego dossier dla obrony syntetycznej amorficznej
krzemionki (SAS) (nano), która jest przede wszystkim podstawowym składnikiem popularnych past
do mycia zębów, do końca 2021.
Na tym etapie nie zgłoszono jednak gotowości do dostarczenia informacji dla pozostałych substancji
– srebra koloidalnego (nano) oraz kopolimeru akrylowo-styrenowego (nano).
Decyzja w sprawie nanosrebra odroczona
Podczas przygotowania materiałów dla Komisji Europejskiej okazało się, że w zasadzie jedyną firmą
w Europie zainteresowaną obroną stosowania koloidalnego srebra (nano), której cząstki są
wykorzystywane w kosmetykach jest polski Nano-Tech, który koncentruje się na wytwarzaniu i
badaniach aplikacyjnych nano i mikro cząstek metali szlachetnych w autorskiej technologii aXonnite.
Wykorzystanie cząstek srebra czy złota w kosmetykach to od kilku lat jedno z bardziej obiecujących
zastosowań.
– To właśnie dlatego nie odpuszczamy tego tematu na gruncie polskim. W marcu 2021 ponownie
przekazaliśmy do GIS uwagi do projektu rozporządzenia. Zaapelowaliśmy do GIS o zgłoszenie
gotowości przedstawicieli polskiej branży kosmetycznej do przedłożenia danych potwierdzających
bezpieczeństwo stosowania koloidalnego srebra (nano) w kosmetykach i wniosku o wstrzymanie
procesu legislacyjnego. GIS warunkował swoje wsparcie podjęciem przez związek bezpośrednich
rozmów z Komisją – informuje Ewa Starzyk, dyrektor ds. techniczno-legislacyjnych związku.
Zgodnie z tymi rekomendacjami, KosmetyczniPL zwrócili się bezpośrednio do Komisji Europejskiej z
apelem o czasowe odroczenie zakazu stosowania koloidalnego srebra (nano), aby umożliwić
zainteresowanym firmom przygotowanie i przedstawienie konkretnego planu działań. Zgłoszono
gotowość branży kosmetycznej w Polsce do dalszej obrony składnika, przedłożenia planu działań i
przygotowania dossier potwierdzającego bezpieczeństwo jego stosowania w kosmetykach. W maju
2021, związek przedłożył Komisji plan działania, przygotowany przez Nano-Tech Polska wspólnie z
konsultantem. Na jego podstawie Komisja Europejska wyraziła zgodę na odroczenie zakazu
stosowania składnika i umożliwiła zainteresowanym firmom przygotowanie dossier oraz przedłożenie
go do końca marca 2022 roku.
– Z końcem maja 2021 przekazaliśmy Komisji plan działania, w oparciu o który będzie

przygotowywane dossier dla koloidalnego srebra (nano). Plan został przygotowany przez firmę NanoTech Polska wspólnie z konsultantem. Nadal zachęcamy firmy zainteresowane obroną składnika do
udziału w konsorcjum pracującym nad przygotowaniem dossier. Szczególnie zachęcamy do udziału
firmy, dla których koloidalne srebro (nano) to kluczowy surowiec w portfolio. Wspólne działanie i
podział w kosztach zwiększą szanse na zakończenie procesu sukcesem – zachęca Marta Wiąckowska,
koordynująca projekt po stronie związku.
Ze strony Polskiego Związku Przemysłu Kosmetycznego projekt prowadził zespół w składzie: Blanka
Chmurzyńska-Brown, Ewa Starzyk i Marta Wiąckowska.
– Spotkaliśmy się z ogromnym wsparciem pań: Blanki, Ewy i Marty. Ich odwaga, merytoryczne
przygotowanie, świadomość potencjalnego znaczenia tego surowca dla przemysłu kosmetycznego w
Polsce, po intensywnie przepracowanych kilku tygodniach zaowocowały zgodą KE na przedłużenie
terminu przedłożenia wymaganych badań na koniec marca 2021 r. Przed nami jeszcze wiele pracy i
kosztów, aby ten proces zakończył się pełnym sukcesem, ale mając takich partnerów możemy
patrzeć optymistycznie w przyszłość – podkreślają Andrzej Tul, Jarosław Małek oraz Paweł
Siejko, właściciele Nano –Tech.
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