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KÖZLEMÉNY AZ ÉRDEKELT FELEK RÉSZÉRE
AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG EU-BÓL VALÓ KILÉPÉSE ÉS A KOZMETIKAI TERMÉKEKRE
VONATKOZÓ UNIÓS SZABÁLYOK

Az Egyesült Királyság 2017. március 29-én az Európai Unióról szóló szerződés 50.
cikkének megfelelően bejelentette az Unióból való kilépésre vonatkozó szándékát. Ez azt
jelenti, hogy 2019. március 30-án közép-európai idő szerint 00:00 órától („a kilépés
időpontja”1) kezdődően az Egyesült Királyság „harmadik ország”2 lesz.
A kilépésre való felkészülés nemcsak az EU és a nemzeti hatóságok ügye, hanem a
magánfeleket is érinti.
A – különösen a kilépésről rendelkező megállapodás tartalmával kapcsolatos – jelentős
bizonytalanságokra tekintettel valamennyi érdekelt felet és különösen a gazdasági
szereplőket emlékeztetni kell azokra a jogi következményekre, amelyeket figyelembe
kell venni akkor, amikor az Egyesült Királyság harmadik országgá válik.
A kilépésről rendelkező megállapodás tervezetében3 foglalt átmeneti időszakra is
figyelemmel a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságra már nem lesznek
alkalmazandók a kozmetikai termékek területére vonatkozó uniós szabályok, különösen a
kozmetikai termékekről szóló, 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet4–. Ez a kilépés időpontjától kezdődően különösen az alábbi
következményekkel jár az uniós piacon forgalomba hozott kozmetikai termékekre
vonatkozóan:
1.

FELELŐS SZEMÉLY
Az 1223/2009/EK rendelet 4. cikke szerint csak olyan kozmetikai termékek
hozhatók forgalomba, amelyekre vonatkozóan az EU-ban egy jogi vagy természetes

1

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 50. cikkének (3) bekezdésével összhangban az Európai
Tanács az Egyesült Királysággal egyetértésben egyhangúlag határozhat úgy, hogy a Szerződések
hatálya az Egyesült Királyságra nézve egy későbbi időpontban szűnik meg.

2

A harmadik ország olyan ország, amely nem tagja az EU-nak.

3

Lásd: A Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának az Európai Unióból és az Európai
Atomenergia-közösségből való kilépéséről szóló megállapodás tárgyalói szinten 2018. november 14-én
elfogadott tervezetének negyedik része (https://ec.europa.eu/commission/publications/draft-agreementwithdrawal-uk-eu-agreed-negotiators-level-14-november-2018-including-text-article-132_en).

4

HL L 342., 2009.12.22., 59. o.

személyt „felelős személynek” jelöltek ki. A felelős személy biztosítja az
1223/2009/EK rendelet 5. cikkében foglalt vonatkozó kötelezettségek teljesítését.
Az 1223/2009/EK rendelet 4. cikkének (3) bekezdése értelmében az EU-ban
előállított kozmetikai termékek esetében a felelős személy az EU-n belül
letelepedett gyártó (alapértelmezés szerint) vagy pedig az EU-ban letelepedett
személy, akit a gyártó írásbeli meghatalmazással kinevez, és aki ezt a kinevezést
írásban elfogadja.
Az 1223/2009/EK rendelet 4. cikkének (5) bekezdése értelmében a valamely
harmadik országból az EU-ba importált kozmetikai termékek esetében az importőr
egyben a felelős személy is (alapértelmezés szerint), vagy pedig az importőr írásbeli
meghatalmazással kinevezhet egy, szintén az EU-ban letelepedett felelős személyt,
aki ezt a kinevezést írásban elfogadja.
A kilépés időpontjától a felelős személyek a továbbiakban nem lehetnek az Egyesült
Királyságban letelepedettek. A helyzet a következőképpen alakul:


Ha a kozmetikai termék előállítása az Egyesült Királyságban történik, a
valamely uniós tagállambeli importőr lesz a felelős személy is
(alapértelmezés szerint), vagy írásbeli meghatalmazással kinevezhet egy,
szintén az EU-ban letelepedett felelős személyt, aki ezt a kinevezést írásban
elfogadja.



Ugyanez vonatkozik arra az esetre, ha a kozmetikai terméket egy másik
harmadik országban állítják elő, az Egyesült Királyságba importálják, majd
pedig onnan az uniós tagállamokba importálják.

Amennyiben egy uniós tagállambeli gyártó/importőr az Egyesült Királyságban
letelepedett felelős személyt jelölt ki, a gyártónak/importőrnek meg kell tennie a
szükséges intézkedéseket annak biztosítására, hogy a kilépés időpontját követően a
felelős személy a 27 tagú EU-ban letelepedett legyen.
2.

BEJELENTÉS A KOZMETIKAI TERMÉKEK BEJELENTÉSÉRE SZOLGÁLÓ PORTÁLON
Az 1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (1) bekezdése szerint a felelős személy a
kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően a kozmetikai termékek
bejelentési portálján5 (CPNP) keresztül megküldi a Bizottságnak a kozmetikai
termékre vonatkozó információk listáját.
A kilépés időpontjától kezdődően a 27 uniós tagállam valamelyikében letelepedett
új felelős személynek a terméket annak a 27 uniós tagállamban való forgalomba
hozatala előtt be kell jelentenie a CPNP portálon.
A kilépés időpontját megelőzően az Egyesült Királyságban letelepedett felelős
személy által tett meglévő bejelentések vonatkozásában a CPNP lehetőséget kínál a
bejelentések más felelős személyre való átruházására. Így az Egyesült Királyságban
letelepedett felelős személy a meglévő bejelentést továbbítani tudja a 27 uniós
tagállam egyikében letelepedett felelős személynek. Ez a valamely uniós
tagállambeli felelős személy ezt követően szerkesztheti és kitöltheti a bejelentést,
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hozzáadva saját szükséges adatait, például a felelős személy nevét és címét (az
1223/2009/EK rendelet 13. cikke (1) bekezdésének b) pontja) és az új címkézést (az
1223/2009/EK rendelet 13. cikkének (2) bekezdése; lásd még e közlemény 4.
szakaszát). A CPNP-n keresztüli továbbítás azonban csak a kilépés időpontjáig
lehetséges. A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságban letelepedett
korábbi felelős személy a továbbiakban nem fér hozzá a CPNP portálhoz.
A valamely uniós tagállamban letelepedett új felelős személyek már a kilépés
időpontja előtt jelezhetik, hogy az Egyesült Királyságban gyártott kozmetikai
termékek a kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságból mint
származási országból kerülnek behozatalra az Unióba.
3.

TERMÉKINFORMÁCIÓS DOKUMENTÁCIÓ
Az 1223/2009/EK rendelet 11. cikke szerint a kozmetikai termék forgalomba
hozatalakor a felelős személy tíz évig megőrzi a kozmetikai termékre vonatkozó
termékinformációs dokumentációt.
A termékinformációs dokumentációnak elektronikus vagy más formátumban
könnyen hozzáférhetőnek kell lennie a felelős személynek a kozmetikai termék
címkéjén feltüntetett címén azon tagállam illetékes hatósága számára, amelyben a
termékinformációs dokumentációt tartják. A termékinformációs dokumentációnak a
tagállam illetékes hatósága által könnyen érthető nyelven kell rendelkezésre állnia.
A kilépés időpontjától kezdődően a termékinformációs dokumentációt az uniós
tagállambeli felelős személy címén kell rendelkezésre bocsátani, és a szóban forgó
tagállam nyelvi követelményeinek megfelelően ki kell igazítani.

4.

CÍMKÉZÉS
Az 1223/2009/EK rendelet 19. cikkének megfelelően a felelős személy nevét és
címét fel kell tüntetni a kozmetikai termékek címkéjén. Importált kozmetikai
termékek esetében fel kell tüntetni a származási országot.
A kilépés időpontjától kezdődően az Egyesült Királyságban gyártott és az uniós
piacon forgalomba hozott kozmetikai termékek harmadik országból az uniós
tagállamokba importált kozmetikai terméknek minősülnek. Ezen importált
kozmetikai termékek esetében fel kell tüntetni a származási országot.

A
Bizottságnak
az
1223/2009/EK
rendelettel
foglalkozó
weboldala
(http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en) általános információkat
tartalmaz a kozmetikai termékekről. Ezek az oldalak szükség esetén további
információkkal frissülnek.
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