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PRANEŠIMAS SUINTERESUOTOSIOMS ŠALIMS
JUNGTINĖS KARALYSTĖS IŠSTOJIMAS IR ES KOSMETIKOS GAMINIŲ TAISYKLĖS

2017 m. kovo 29 d. Jungtinė Karalystė pranešė apie savo ketinimą išstoti iš Sąjungos
pagal Europos Sąjungos sutarties 50 straipsnį. Tai reiškia, kad nuo 2019 m. kovo 30 d.
0 val. 00 min. (Vidurio Europos laiku) (toliau – išstojimo diena)1 Jungtinė Karalystė taps
trečiąja šalimi2.
Pasirengti išstojimui turi ne tik ES ir nacionalinės institucijos, bet ir privatūs subjektai.
Atsižvelgiant į neaiškumus, susijusius su Susitarimo dėl išstojimo ratifikavimu, visoms
suinteresuotosioms šalims, ypač ekonominės veiklos vykdytojams, primenama apie
teisines pasekmes, į kurias reikės atsižvelgti Jungtinei Karalystei tapus trečiąja šalimi.
Atsižvelgiant į pereinamąjį laikotarpį, nustatytą Susitarimo dėl išstojimo projekte3, nuo
išstojimo dienos Jungtinei Karalystei nebetaikomos ES kosmetikos gaminių taisyklės,
visų pirma 2009 m. lapkričio 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB)
Nr. 1223/2009 dėl kosmetikos gaminių4. Nuo išstojimo dienos ES rinkai pateiktiems
kosmetikos gaminiams tai turės toliau nurodytų pasekmių.
1.

ATSAKINGAS ASMUO
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 4 straipsnį rinkai pateikiami tik tie
kosmetikos gaminiai, dėl kurių ES skiriamas atsakingas juridinis ar fizinis asmuo.
Atsakingas asmuo užtikrina, kad būtų laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 5
straipsnyje išvardytų prievolių.
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 4 straipsnio 3 dalį už ES pagamintus
kosmetikos gaminius atsako ES įsisteigęs gamintojas (standartinė sąlyga) arba ES
įsisteigęs asmuo, gamintojo raštišku pavedimu įgaliotas būti atsakingu asmeniu ir
raštu pranešęs apie savo sutikimą.
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Pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 4 straipsnio 5 dalį už iš trečiosios šalies
importuotus kosmetikos gaminius atsako importuotojas (standartinė sąlyga) arba
importuotojas būti atsakingu asmeniu raštišku pavedimu gali įgalioti kitą, taip pat
ES įsisteigusį asmenį, kuris raštu praneša apie savo sutikimą.
Nuo išstojimo dienos atsakingi asmenys nebegali būti įsisteigę Jungtinėje
Karalystėje. Vietoje to:


jeigu kosmetikos gaminys yra pagamintas Jungtinėje Karalystėje, už jį
atsako ES 27 esantis importuotojas (standartinė sąlyga) arba importuotojas
būti atsakingu asmeniu raštišku pavedimu gali įgalioti kitą, taip pat ES
įsisteigusį asmenį, kuris raštu praneša apie savo sutikimą;



ta pati nuostata taikoma tuo atveju, jeigu kosmetikos gaminys yra
pagamintas kitoje trečiojoje šalyje, importuojamas į Jungtinę Karalystę ir
vėliau importuojamas į ES 27.

Jeigu ES 27 gamintojas (importuotojas) būti atsakingu asmeniu šiuo metu yra
įgaliojęs Jungtinėje Karalystėje įsisteigusį asmenį, tas gamintojas (importuotojas)
turėtų imtis būtinų priemonių užtikrinti, kad po išstojimo dienos atsakingas asmuo
būtų įsisteigęs ES 27.
2.

PRANEŠIMAS PER PRANEŠIMO APIE KOSMETIKOS GAMINIUS PORTALĄ
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 13 straipsnio 1 dalį atsakingas asmuo, prieš
pateikdamas kosmetikos gaminį rinkai, per Pranešimo apie kosmetikos gaminius
portalą (CPNP)5 Komisijai pateikia su kosmetikos gaminiu susijusią informaciją.
Nuo išstojimo dienos naujas ES 27 įsisteigęs atsakingas asmuo, prieš pateikdamas
kosmetikos gaminį ES 27 rinkai, privalės apie jį pranešti per CPNP.
Dėl esamų pranešimų, kuriuos prieš išstojimo dieną pateikė Jungtinėje Karalystėje
įsisteigę atsakingi asmenys, CPNP suteikia galimybę pranešimus perduoti kitam
atsakingam asmeniui. Taigi, Jungtinėje Karalystėje įsisteigęs atsakingas asmuo
esamą pranešimą gali perduoti būsimam ES 27 atsakingam asmeniui. Tuomet šis
ES 27 atsakingas asmuo galės pranešimą redaguoti ir jį papildyti – įrašyti savo
paties privalomą informaciją, kaip antai atsakingo asmens vardą, pavardę ar
pavadinimą ir adresą (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 13 straipsnio 1 dalies b
punktas), ir pranešti apie naują etiketę (Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 13
straipsnio 2 dalis; taip pat žr. šio pranešimo 4 skirsnį). Tačiau šis pranešimų
perdavimas per CPNP įmanomas tik prieš išstojimo dieną. Nuo išstojimo dienos
Jungtinėje Karalystėje įsisteigę buvę atsakingi asmenys nebeturės prieigos prie
CPNP.
Nauji ES 27 įsisteigę atsakingi asmenys prieš išstojimo dieną jau gali nurodyti, kad į
Sąjungą importuojamų Jungtinėje Karalystėje pagamintų kosmetikos gaminių
kilmės šalis nuo išstojimo dienos bus Jungtinė Karalystė.
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3.

GAMINIO INFORMACIJOS BYLA (GIB)
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 11 straipsnį, kai kosmetikos gaminys
pateikiamas rinkai, atsakingas asmuo administruoja kosmetikos gaminio
informacijos bylą (GIB) ir ją saugo dešimt metų.
Užtikrinama, kad GIB kosmetikos gaminio etiketėje nurodytu atsakingo asmens
adresu elektronine ar kita forma būtų nesunkiai prieinama valstybės narės, kurioje ji
saugoma, kompetentingai institucijai. Į GIB įtraukta informacija pateikiama tos
valstybės narės kompetentingoms institucijoms lengvai suprantama kalba.
Nuo išstojimo dienos GIB turi būti prieinama ES 27 esančio atsakingo asmens
adresu ir pritaikyta atitinkamos valstybės narės kalbos reikalavimams.

4.

ŽENKLINIMAS
Pagal Reglamento (EB) Nr. 1223/2009 19 straipsnį kosmetikos gaminio etiketėje
nurodomas atsakingo asmens pavadinimas ir adresas. Importuojamų kosmetikos
gaminių atveju turi būti nurodyta kilmės šalis.
Nuo išstojimo dienos kosmetikos gaminiai, pagaminti Jungtinėje Karalystėje ir
pateikti ES rinkai, bus iš trečiosios šalies į ES 27 importuojami kosmetikos
gaminiai. Turės būti nurodoma šių importuojamų kosmetikos gaminių kilmės šalis.

Reglamentui
(EB)
Nr.
1223/2009
skirtoje
Komisijos
svetainėje
(http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_lt) pateikiama bendro pobūdžio
informacija apie kosmetikos gaminius. Prireikus šioje svetainėje bus pateikta daugiau
informacijos.
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