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PAZIŅOJUMS IEINTERESĒTAJĀM PERSONĀM
APVIENOTĀS KARALISTES IZSTĀŠANĀS UN ES NOTEIKUMI KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻU
JOMĀ

2017. gada 29. martā Apvienotā Karaliste uz Līguma par Eiropas Savienību 50. panta
pamata iesniedza paziņojumu par nodomu izstāties no Savienības. Tas nozīmē, ka no
2019. gada 30. marta plkst. 00.00 pēc Centrāleiropas laika (“izstāšanās diena”)1
Apvienotā Karaliste būs trešā valsts2.
Izstāšanās sagatavošanas pasākumi skar ne tikai ES un valstu iestādes, bet arī privātus
subjektus.
Ņemot vērā nenoteiktību saistībā ar izstāšanās līguma ratifikāciju, visām ieinteresētajām
personām un īpaši ekonomikas dalībniekiem tiek atgādināts par juridiskām sekām, ar
kurām būs jārēķinās, kad Apvienotā Karaliste kļūs par trešo valsti.
Saskaņā ar izstāšanās līgumā paredzēto pārejas laiku3 ES noteikumi kosmētikas līdzekļu
jomā, jo īpaši Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK)
Nr. 1223/2009 par kosmētikas līdzekļiem4, no izstāšanās dienas Apvienotajai Karalistei
vairs nebūs saistoši. Tam ir konkrēti šādas sekas attiecībā uz kosmētikas līdzekļiem, ko
laiž ES tirgū no izstāšanās dienas.
1.

ATBILDĪGĀ PERSONA
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1233/2009 4. pantu tirgū laiž tikai tādus kosmētikas
līdzekļus, kuriem kā atbildīgā persona ir noteikta juridiskā vai fiziskā persona ES.
Atbildīgā persona nodrošina atbilstību attiecīgajām prasībām, kas paredzētas
Regulas (EK) Nr. 1223/2009 5. pantā.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1223/2009 4. panta 3. punktu par kosmētikas
līdzekļiem, kas ražoti ES, atbildīgā persona ir ES reģistrēts ražotājs (pēc
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noklusējuma) vai ES reģistrēta persona, kuru ražotājs ir pilnvarojis ar rakstisku
pilnvaru un kura pilnvarojumam ir piekritusi rakstveidā.
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1223/2009 4. panta 5. punktu attiecībā uz kosmētikas
līdzekļiem, kas importēti ES no trešās valsts, importētājs kļūst par atbildīgo personu
(pēc noklusējuma ) vai tas ar rakstisku pilnvaru par atbildīgo personu var iecelt ES
reģistrētu personu, kura pilnvarojumam piekrīt rakstveidā.
No izstāšanās dienas atbildīgās personas vairs nevar būt reģistrētas Apvienotajā
Karalistē. Drīzāk tad attiecas sekojošais:


ja kosmētikas līdzeklis ir ražots Apvienotajā Karalistē, importētājs uz ES-27
kļūst par atbildīgo personu (pēc noklusējuma) vai tas ar rakstisku pilnvaru
var pilnvarot citu ES reģistrētu personu būt par atbildīgo personu un tā
pilnvarojumam piekrīt rakstveidā;



tas pats attiecas uz gadījumiem, kad kosmētikas līdzeklis ir ražots kādā citā
trešā valstī, importēts Apvienotajā Karalistē un pēc tam – ES-27.

Ja patlaban kāds no ES-27 ražotājiem/importētājiem ir iecēlis par atbildīgo personu
Apvienotajā Karalistē reģistrētu personu, minētajam ražotājam/importētājam būtu
jāveic vajadzīgie pasākumi, lai nodrošinātu, ka pēc izstāšanās dienas atbildīgā
persona ir reģistrēta ES-27.
2.

PAZIŅOJUMS KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻU PAZIŅOJUMU PORTĀLĀ
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1223/2009 13. panta 1. punktu pirms kosmētikas
līdzekļa laišanas tirgū atbildīgā persona ar Kosmētikas līdzekļu paziņošanas portāla5
(KLPP) starpniecību Komisijai sniedz noteiktu informācijas kopumu par attiecīgo
kosmētikas līdzekli.
No izstāšanās dienas jaunajai personai, kas būs atbildīga ES-27, pirms kosmētikas
līdzekļa laišanas ES-27 tirgū būs jāiesniedz KLPP paziņojums par kosmētikas
līdzekli.
Attiecībā uz esošajiem paziņojumiem, kurus pirms izstāšanās dienas ir iesniegusi
atbildīgā persona, kas ir reģistrēta Apvienotajā Karalistē, KLPP dod iespēju nodot
paziņojumus citai atbildīgai personai. Tādējādi Apvienotās Karalistes atbildīgā
persona var nodot esošu paziņojumu nākamai atbildīgai personai ES-27. Minētā ES27 atbildīgā persona pēc tam varēs paziņojumu rediģēt un papildināt to, pievienojot
no tās prasīto informāciju, piemēram, atbildīgās personas vārdu (nosaukumu) un
adresi (Regulas (EK) Nr. 1223/2009 13. panta 1. punkta b) apakšpunkts) un jauno
marķējumu (Regulas (EK) Nr. 1223/2009 13. panta 2. punkts; sk. arī šā paziņojuma
4. punktu). Tomēr šī nodošana KLPP ir iespējama tikai līdz izstāšanās dienai. No
izstāšanās dienas iepriekšējai Apvienotās Karalistes atbildīgajai personai vairs nebūs
piekļuves KLPP.
Jaunās atbildīgās personas, kas reģistrētas ES-27, var jau pirms izstāšanās dienas
norādīt, ka Apvienotajā Karalistē ražotie kosmētikas līdzekļi no izstāšanās dienas
tiks importēti Savienībā no Apvienotās Karalistes kā izcelsmes valsts.
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3.

KOSMĒTIKAS LĪDZEKĻA LIETA (KLL)
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1223/2009 11. pantu, kad kosmētikas līdzekli laiž
tirgū, atbildīgā persona glabā tā kosmētikas līdzekļa lietu (KLL) desmit gadus.
Atbildīgās personas adresē, kura norādīta uz kosmētikas līdzekļa etiķetes, KLL ir
elektroniski vai citā formātā viegli pieejama tās dalībvalsts kompetentajai iestādei,
kurā KLL tiek glabāta. KLL iekļautā informācija ir pieejama dalībvalsts
kompetentajām iestādēm viegli saprotamā valodā.
No izstāšanās dienas KLL ir jābūt pieejamai atbildīgās personas adresē ES-27 un tā
ir jāpielāgo attiecīgās dalībvalsts valodas prasībām.

4.

MARĶĒJUMS
Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1223/2009 19. pantu uz kosmētikas līdzekļu etiķetes
norāda atbildīgās personas vārdu (nosaukumu) un adresi. Importētajiem kosmētikas
līdzekļiem norāda izcelsmes valsti.
No izstāšanās dienas kosmētikas līdzekļi, kas ražoti Apvienotajā Karalistē un laisti
ES tirgū, būs kosmētikas līdzekļi, kas no trešās valsts importēti ES-27. Šiem
importētajiem kosmētikas līdzekļiem ir jānorāda izcelsmes valsts.

Komisijas
tīmekļvietnē
par
Regulu
(EK)
Nr.
1223/2009
(http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en)
sniegta
vispārīga
informācija par kosmētikas līdzekļiem. Tās lapas vajadzības gadījumā tiks atjauninātas ar
papildu informāciju.
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