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TEADE SIDUSRÜHMADELE
ÜHENDKUNINGRIIGI VÄLJAASTUMINE ELIST NING ELI ÕIGUSNORMID
KOSMEETIKATOODETE VALDKONNAS

Ühendkuningriik esitas 29. märtsil 2017 Euroopa Liidu lepingu artikli 50 kohase teate
oma kavatsuse kohta liidust välja astuda. See tähendab, et alates 30. märtsist 2019 kell
00.00 Kesk-Euroopa aja järgi („väljaastumise kuupäev“)1 saab Ühendkuningriigist
„kolmas riik“2.
Väljaastumiseks valmistumine on lisaks ELile ja liikmesriikide ametiasutustele oluline
ka eraõiguslike isikute jaoks.
Pidades silmas ebamäärast olukorda seoses väljaastumislepingu ratifitseerimisega,
tuletatakse kõigile huvitatud isikutele ja eeskätt majandustegevuses osalejatele meelde
õiguslikke tagajärgi, millega nad peavad arvestama, kui Ühendkuningriigist saab kolmas
riik.
Vastavalt väljaastumislepingu eelnõuga3 ette nähtud üleminekuperioodile ei kohaldata
alates väljaastumise kuupäevast enam Ühendkuningriigi suhtes ELi õigusnorme
kosmeetikatoodete valdkonnas, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri
2009. aasta määrust (EÜ) nr 1223/2009 kosmeetikatoodete kohta4. Sellel on eelkõige
järgmised tagajärjed kosmeetikatoodetele, mis lastakse ELi turule alates väljaastumise
kuupäevast:
1.

VASTUTAV ISIK
Määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 4 kohaselt lastakse turule ainult need
kosmeetikatooted, millele on määratud ELis juriidilisest või füüsilisest isikust
vastutav isik. Vastutav isik tagab määruse (EÜ) nr 1223/2009 artiklis 5 sätestatud
asjakohaste kohustuste täitmise.
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Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 50 lõikega 3 võib Euroopa Ülemkogu otsustada ühehäälselt
kokkuleppel Ühendkuningriigiga, et aluslepingute kohaldamine lõpetatakse hilisemal kuupäeval.
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Kolmas riik on riik, mis ei ole ELi liige.

3

Vt läbirääkijate tasandil 14. novembril 2018 kokku lepitud Suurbritannia ja Põhja-Iiri
Ühendkuningriigi Euroopa Liidust ja Euroopa Aatomienergiaühendusest väljaastumislepingu eelnõu
neljas osa (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreement-withdrawal-uk-eu-agreednegotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en)
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ELT L 342, 22.12.2009, lk 59.

Määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 4 lõike 3 kohaselt on ELis toodetud
kosmeetikatoodete puhul (vaikimisi) vastutavaks isikuks ELis asutatud tootja või
ELis asutatud ja tootja kirjaliku volitusega määratud isik, kes on volituse kirjalikult
aktsepteerinud.
Määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 4 lõike 5 kohaselt saab kolmandast riigist ELi
imporditud kosmeetikatoodete puhul (vaikimisi) vastutavaks isikuks importija või ta
võib kirjaliku volitusega määrata vastutavaks isikuks muu ELis asutatud isiku, kes
aktsepteerib volituse kirjalikult.
Alates väljaastumise kuupäevast
Ühendkuningriigis asutatud. Pigem:
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Kui kosmeetikatoode on toodetud Ühendkuningriigis, siis saab (vaikimisi)
vastutavaks isikuks EL 27 riikidesse importija või ta võib kirjaliku
volitusega määrata vastutavaks isikuks muu ELis asutatud isiku, kes
aktsepteerib volituse kirjalikult.



Sama kehtib ka juhul, kui kosmeetikatoode on toodetud muus kolmandas
riigis, imporditud Ühendkuningriiki ning seejärel sealt EL 27-sse.

Kui praegu on EL 27 tootja/importija määratud vastutav isik asutatud
Ühendkuningriigis, siis peab asjaomane tootja/importija võtma vajalikud meetmed
tagamaks, et pärast väljaastumise kuupäeva oleks vastutav isik asutatud EL 27-s.
2.

KOSMEETIKATOODETEST TEATAMISE PORTAALIS TEAVITAMINE
Määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 13 lõike 1 kohaselt esitab vastutav isik enne
kosmeetikatoote turulelaskmist kosmeetikatoodetest teatamise portaali5 (CPNP)
kaudu komisjonile kosmeetikatoote kohta erinevat teavet.
Alates väljaastumise kuupäevast peab uus ELis asutatud vastutav isik enne, kui
kosmeetikatoode EL 27-s turule lastakse, CPNP-sse sellekohased tooteteated
sisestama.
Seoses olemasolevate teadetega, mille Ühendkuningriigis asutatud vastutav isik on
sisestanud enne väljaastumise kuupäeva, pakub CPNP võimalust teated teisele
vastutavale isikule üle kanda. Seega võib Ühendkuningriigis asutatud vastutav isik
kanda olemasoleva teate üle EL 27-s asutatud tulevasele vastutavale isikule.
Asjaomane EL 27-s asutatud vastutav isik saab seejärel teadet muuta ja seda
täiendada, lisades enda kohta nõutud teabe, nagu vastutava isiku nimi ja aadress
(määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 13 lõike 1 punkt b) ning uus märgistus (määruse
(EÜ) nr 1223/2009 artikli 13 lõige 2; vt ka käesoleva teate punkt 4). Ülekandmist on
CPNP-s võimalik teha üksnes väljaastumise kuupäevani. Alates väljaastumise
kuupäevast ei ole varasemal Ühendkuningriigis asutatud vastutaval isikul enam
CPNP-le juurdepääsu.
Uued EL 27-s asutatud vastutavad isikud saavad juba enne väljaastumise kuupäeva
märkida, et Ühendkuningriigis toodetud kosmeetikatooteid imporditakse alates
väljaastumise kuupäevast liitu kui tooteid, mille päritoluriik on Ühendkuningriik.
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https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cpnp_en.
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3.

TOOTE ANDMIK
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1223/2009 artiklile 11, kui kosmeetikatoode on turule
lastud, peab vastutav isik kosmeetikatoote kohta pidama toote andmikku, mida
säilitatakse kümme aastat.
Toote andmikku hoitakse vastutava isiku aadressil, millele on osutatud
kosmeetikatoote märgistusel, elektroonilisel või muul kujul kergesti kättesaadavana
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus toote andmikku hoitakse. Toote andmikus
sisalduv teave peab olema kättesaadav keeles, mis on selle liikmesriigi pädevale
asutusele kergesti arusaadav.
Alates väljaastumise kuupäevast peab toote andmik olema kättesaadav EL 27-s
asutatud vastutava isiku aadressil ja kohandatud vastavalt asjaomase liikmesriigi
keelenõuetele.

4.

MÄRGISTAMINE
Määruse (EÜ) nr 1223/2009 artikli 19 kohaselt peab kosmeetikatoote märgistusel
olema vastutava isiku nimi ja aadress. Imporditud kosmeetikatoodete puhul
märgitakse ära päritoluriik.
Alates väljaastumise kuupäevast käsitatakse Ühendkuningriigis toodetud ja ELis
turule lastud kosmeetikatooteid kui kosmeetikatooteid, mis on EL 27-sse imporditud
kolmandast riigist. Nende imporditud kosmeetikatoodete puhul tuleb ära märkida
päritoluriik.

Määrust
(EÜ)
nr
1223/2009
käsitleval
komisjoni
veebilehel
(http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en) on esitatud üldine teave
kosmeetikatoodete kohta. Sellele lehele lisatakse vajaduse korral lisateavet.
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