EUROPA-KOMMISSIONEN
GENERALDIREKTORATET FOR DET INDRE MARKED, ERHVERVSPOLITIK,
IVÆRKSÆTTERI OG SMV'ER

Bruxelles, den 29. november 2018

MEDDELELSE TIL INTERESSENTER
DET FORENEDE KONGERIGES UDTRÆDEN OG EU-REGLERNE PÅ OMRÅDET FOR
KOSMETISKE PRODUKTER

Det Forenede Kongerige meddelte den 29. marts 2017 sin beslutning om at udtræde af
Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union. Det betyder, at
fra den 30. marts 2019 kl. 00.00 (CET) ("udtrædelsesdatoen")1 overgår Det Forenede
Kongerige til at være et tredjeland2.
Det er ikke alene EU-myndighederne og de nationale myndigheder, der skal træffe
forberedelser til udtrædelsen, men også private parter.
På grund af usikkerheden omkring ratificeringen af udtrædelsesaftalen bør alle
interesserede parter, navnlig erhvervsdrivende, være opmærksomme på de juridiske
konsekvenser, der skal tages højde for, når Det Forenede Kongerige overgår til at være et
tredjeland.
Med forbehold af den overgangsperiode, der er fastsat i udkastet til udtrædelsesaftalen3,
vil EU-reglerne på området for kosmetiske produkter, navnlig Europa-Parlamentets og
Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. november 2009 om kosmetiske produkter4
fra udtrædelsesdatoen ikke længere finde anvendelse på Det Forenede Kongerige. Dette
har navnlig de nedenfor beskrevne konsekvenser for kosmetiske produkter, der bringes i
omsætning på EU-markedet fra udtrædelsesdatoen:
1.

ANSVARLIG PERSON
I henhold til artikel 4 i forordning (EF) nr. 1223/2009 må kun kosmetiske produkter,
for hvilke en juridisk eller fysisk person er blevet udpeget som "ansvarlig person"
inden for Unionen, bringes i omsætning. Den ansvarlige person skal sikre, at de
relevante krav i artikel 5 i forordning (EF) nr. 1223/2009 overholdes.
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Endvidere kan Det Europæiske Råd efter aftale med Det Forenede Kongerige med enstemmighed
beslutte, at traktaterne skal ophøre med at finde anvendelse fra en senere dato, jf. artikel 50, stk. 3,
i traktaten om Den Europæiske Union.
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Et tredjeland er et land, som ikke er medlem af Unionen.
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Jf. fjerde del i det udkast til aftale om Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands
udtrædelse af Den Europæiske Union og Det Europæiske Atomenergifællesskab, som
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(https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreed-negotiatorslevel-14-november-2018-including-text-article-132_en)
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EUT L 342 af 22.12.2009, s. 59.

For kosmetiske produkter, der er fremstillet i Unionen, er den ansvarlige person i
henhold til artikel 4, stk. 3, i forordning (EF) nr. 1223/2009 fabrikanten, hvis denne
er etableret i Unionen (som standard), eller en person etableret i Unionen, som
fabrikanten ved skriftlig fuldmagt har udpeget som ansvarlig person, og som har
bekræftet dette skriftligt.
For kosmetiske produkter, der importeres til Unionen fra et tredjeland, er den
ansvarlige person i henhold til artikel 4, stk. 5, i forordning (EF) nr. 1223/2009
importøren (som standard) eller en anden person, som også er etableret i Unionen,
og som importøren ved skriftlig fuldmagt har udpeget som ansvarlig person, og som
har bekræftet dette skriftligt.
Sådanne ansvarlige personer kan fra udtrædelsesdatoen ikke længere være etableret
i Det Forenede Kongerige. I stedet gælder følgende:


Hvis det kosmetiske produkt er fremstillet i Det Forenede Kongerige, bliver
importøren i EU-27 den ansvarlige person (som standard), eller denne kan
ved skriftlig fuldmagt udpege en anden person, der også er etableret i
Unionen, som ansvarlig person, idet sidstnævnte skal bekræfte dette
skriftligt.



Det samme gælder, hvis det kosmetiske produkt er fremstillet i et andet
tredjeland, importeres til Det Forenede Kongerige og derefter importeres til
EU-27.

Hvis en fabrikant/importør i EU-27 på nuværende tidspunkt har udpeget en
ansvarlig person, der er etableret i Det Forenede Kongerige, bør den pågældende
fabrikant/importør træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at der efter
udtrædelsesdatoen udpeges en ansvarlig person i EU-27.
2.

ANMELDELSE I PORTALEN TIL ANMELDELSE AF KOSMETISKE PRODUKTER
I henhold til artikel 13, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1223/2009 skal den ansvarlige
person, inden et kosmetisk produkt bringes i omsætning, via portalen til anmeldelse
af kosmetiske produkter5 (CPNP) fremsende Kommissionen en liste over
oplysninger vedrørende produktet.
Fra udtrædelsesdatoen skal den person i EU-27, der er udpeget som ny ansvarlig
person, inden et kosmetisk produkt bringes i omsætning i EU-27, foretage
produktanmeldelserne i CPNP.
Hvad angår eksisterende anmeldelser, som en ansvarlig person etableret i Det
Forenede Kongerige har foretaget inden udtrædelsesdatoen, giver CPNP mulighed
for at overføre anmeldelserne til en anden ansvarlig person. En ansvarlig person
etableret i Det Forenede Kongerige kan således overføre en eksisterende anmeldelse
til den kommende ansvarlige person i EU-27. Den ansvarlige person i EU-27 kan
efterfølgende redigere anmeldelsen og supplerede den med de krævede oplysninger
om sig selv, som f.eks. navn og adresse (artikel 13, stk. 1, litra b), i forordning (EF)
nr. 1223/2009) og den nye mærkning (artikel 13, stk. 2, i forordning (EF) nr.
1223/2009); se også punkt 4 i denne meddelelse). Denne overførsel i CPNP er dog
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kun mulig indtil udtrædelsesdatoen. Efter udtrædelsesdatoen vil den tidligere
ansvarlige person, der er etableret i Det Forenede Kongerige, ikke længere have
adgang til CPNP.
Nye ansvarlige personer etableret i EU-27 kan allerede inden udtrædelsesdatoen
angive, at kosmetiske produkter, der er fremstillet i Det Forenede Kongerige, fra
udtrædelsesdatoen importeres til Unionen fra Det Forenede Kongerige som
oprindelsesland.
3.

DOSSIER MED PRODUKTINFORMATIONER
Når et kosmetisk produkt bringes i omsætning skal den ansvarlige person i henhold
til artikel 11 i forordning (EF) nr. 1223/2009 opbevare et dossier med
produktinformationer om det kosmetiske produkt i en periode på 10 år.
Dossieret med produktinformationer skal være let tilgængeligt i elektronisk eller
andet format på den ansvarlige persons adresse, som fremgår af mærkningen på det
kosmetiske produkt, for den kompetente myndighed i den medlemsstat, hvor
dossieret med produktinformationer opbevares. Informationerne i dossieret skal
foreligge på et sprog, som er letforståeligt for den kompetente myndighed i
medlemsstaten.
Dossieret med produktinformationer skal fra udtrædelsesdatoen gøres tilgængeligt
på adressen for den ansvarlige person i EU-27 og tilpasses efter de sproglige krav i
den berørte medlemsstat.

4.

MÆRKNING
I henhold til artikel 19 forordning (EF) nr. 1223/2009 skal navn og adresse på den
ansvarlige person fremgå af mærkningen på kosmetiske produkter. For importerede
kosmetiske produkter angives oprindelseslandet.
Fra udtrædelsesdatoen vil kosmetiske produkter, der er fremstillet i Det Forenede
Kongerige og markedsføres i Unionen, være kosmetiske produkter, der er importeret
til EU-27 fra et tredjeland. Oprindelseslandet skal således angives for sådanne
importerede kosmetiske produkter.

Kommissionens
websted
om
forordning
(EF)
nr.
1223/2009
(http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en)
indeholder
generelle
oplysninger om kosmetik. Disse sider opdateres om nødvendigt med yderligere
oplysninger.
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