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KENNISGEVING AAN BELANGHEBBENDEN
TERUGTREKKING VAN HET VERENIGD KONINKRIJK EN EU-REGELS OP HET GEBIED
VAN COSMETISCHE PRODUCTEN

Op 29 maart 2017 heeft het Verenigd Koninkrijk kennisgegeven van zijn voornemen om
zich uit de Unie terug te trekken krachtens artikel 50 van het Verdrag betreffende de
Europese Unie. Dat betekent dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 30 maart 2019 om
00.00 uur (Midden-Europese tijd) (hierna "de terugtrekkingsdatum" genoemd)1 een
"derde land"2 is.
De voorbereiding op de terugtrekking is niet alleen een zaak van de EU en de nationale
autoriteiten, maar ook van bedrijven en burgers.
Gezien de onzekerheid over de ratificatie van het terugtrekkingsakkoord wil de
Commissie alle belanghebbenden, en met name marktdeelnemers, wijzen op de
juridische gevolgen waarmee zij rekening moeten houden wanneer het Verenigd
Koninkrijk een derde land wordt.
Behoudens de in het ontwerp-terugtrekkingsakkoord vastgestelde overgangsperiode3,
gelden vanaf de terugtrekkingsdatum de EU-regels op het gebied van cosmetische
producten, en met name Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het Europees Parlement en
de Raad van 30 november 2009 betreffende cosmetische producten4, niet langer voor het
Verenigd Koninkrijk. Dit heeft met name de onderstaande gevolgen voor cosmetische
producten die vanaf de terugtrekkingsdatum in de EU in de handel worden gebracht:
1.

VERANTWOORDELIJKE PERSOON
Op grond van artikel 4 van Verordening (EG) nr. 1223/2009 mogen alleen
cosmetische producten op de markt worden gebracht waarvoor een rechtspersoon of
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De Europese Raad kan volgens artikel 50, lid 3, van het Verdrag betreffende de Europese Unie met
instemming van het Verenigd Koninkrijk unaniem besluiten dat de Verdragen op een latere datum niet
meer van toepassing zijn.
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Een derde land is een land dat geen lid is van de EU.
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Zie deel vier van de ontwerpovereenkomst inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van
Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor
Atoomenergie die op 14 november 2018 door de onderhandelaars is overeengekomen
(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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een natuurlijke persoon als binnen de EU verantwoordelijke persoon is aangewezen.
De verantwoordelijke persoon moet de naleving van de desbetreffende in artikel 5
van Verordening (EG) nr. 1223/2009 genoemde verplichtingen garanderen.
Voor in de EU geproduceerde cosmetische producten is, overeenkomstig artikel 4,
lid 3, van Verordening (EG) nr. 1223/2009, de verantwoordelijke persoon de in de
EU gevestigde fabrikant (standaard) of een door de fabrikant bij schriftelijke
machtiging aangewezen in de EU gevestigde persoon die dat schriftelijk heeft
aanvaard.
Voor uit een derde land in de EU ingevoerde cosmetische producten is,
overeenkomstig artikel 4, lid 5, van Verordening (EG) nr. 1223/2009, de
verantwoordelijke persoon de importeur (standaard) of een door de importeur bij
schriftelijke machtiging aangewezen in de EU gevestigde persoon die dat
schriftelijk heeft aanvaard.
Vanaf de terugtrekkingsdatum kunnen verantwoordelijke personen niet langer in het
Verenigd Koninkrijk zijn gevestigd. De situatie is dan als volgt:


Als het cosmetische product in het Verenigd Koninkrijk is geproduceerd, is
de verantwoordelijke persoon de in de EU-27 gevestigde importeur
(standaard) of een door de importeur bij schriftelijke machtiging
aangewezen in de EU gevestigde persoon die dat schriftelijk heeft aanvaard.



Hetzelfde geldt als het cosmetische product in een ander derde land is
geproduceerd, in het Verenigd Koninkrijk is ingevoerd en vervolgens in de
EU-27 wordt ingevoerd.

Indien een in de EU-27 gevestigde fabrikant/importeur een in het Verenigd
Koninkrijk gevestigde verantwoordelijke persoon heeft aangewezen, moet die
fabrikant/importeur de nodige maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat hij na de
terugtrekkingsdatum een verantwoordelijke persoon heeft die in de EU-27 is
gevestigd.
2.

KENNISGEVING VIA HET COSMETIC PRODUCT NOTIFICATION PORTAL
Op grond van artikel 13, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet de
verantwoordelijke persoon alvorens een cosmetisch product op de markt te brengen
informatie over het cosmetisch product bij de Commissie indienen via het portaal
voor de kennisgeving van cosmetische producten (Cosmetic Product Notification
Portal, CPNP)5.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zal de nieuwe verantwoordelijke persoon in de EU27 de kennisgeving via het CPNP moeten doen alvorens een cosmetisch product op
de markt van de EU-27 wordt gebracht.
Wat betreft bestaande kennisgevingen die vóór de terugtrekkingsdatum door een in
het Verenigd Koninkrijk gevestigde persoon zijn gedaan, biedt het CPNP de
mogelijkheid om kennisgevingen aan een andere verantwoordelijke persoon over te
dragen. Een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde verantwoordelijke persoon kan
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een bestaande kennisgeving dus aan de toekomstige, in de EU-27 gevestigde
verantwoordelijke persoon overdragen. Deze verantwoordelijke persoon in de EU27 kan dan de kennisgeving aanpassen en vervolledigen door zijn eigen vereiste
gegevens toe te voegen, zoals de naam en het adres van de verantwoordelijke
persoon (artikel 13, lid 1, onder b), van Verordening (EG) nr. 1223/2009) en het
nieuwe etiket (artikel 13, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1223/2009; zie ook punt 4
van deze kennisgeving). Deze overdracht in het CPNP is echter slechts mogelijk tot
de terugtrekkingsdatum. Vanaf de terugtrekkingsdatum zal de voormalige, in het
Verenigd Koninkrijk gevestigde verantwoordelijke persoon geen toegang meer
hebben tot het CPNP.
Nieuwe, in de EU-27 gevestigde verantwoordelijke personen kunnen al vóór de
terugtrekkingsdatum aangeven dat in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde
cosmetische producten vanaf de terugtrekkingsdatum in de Unie zullen worden
ingevoerd vanuit het Verenigd Koninkrijk, dat het land van oorsprong zal zijn.
3.

PRODUCTINFORMATIEDOSSIER
Op grond van artikel 11 van Verordening (EG) nr. 1223/2009 moet de
verantwoordelijke persoon, wanneer een cosmetisch product op de markt wordt
gebracht, gedurende tien jaar een productinformatiedossier voor dat cosmetisch
product bijhouden.
Het productinformatiedossier moet op het adres van de verantwoordelijke persoon,
dat op het etiket is vermeld, in elektronische of andere vorm ter gerede beschikking
worden gehouden van de bevoegde instantie van de lidstaat waar het
productinformatiedossier
wordt
bewaard.
De
gegevens
uit
het
productinformatiedossier moeten beschikbaar zijn in een voor de bevoegde
instanties van de lidstaat gemakkelijk te begrijpen taal.
Vanaf de terugtrekkingsdatum moet het productinformatiedossier ter beschikking
worden gehouden op het adres van de in de EU-27 gevestigde verantwoordelijke
persoon en worden aangepast aan de taalvereisten van de betrokken lidstaat.

4.

ETIKETTERING
Op grond van artikel 19 van Verordening (EG) nr. 1223/2009 moeten de naam en
het adres van de verantwoordelijke persoon op het etiket van cosmetische producten
worden vermeld. Voor geïmporteerde cosmetische producten moet het land van
oorsprong worden vermeld.
Vanaf de terugtrekkingsdatum zullen in het Verenigd Koninkrijk geproduceerde
cosmetische producten die in de EU op de markt worden gebracht, cosmetische
producten zijn die uit een derde land in de EU-27 zijn ingevoerd. Voor deze
geïmporteerde cosmetische producten zal het land van oorsprong moeten worden
vermeld.

Op de website van de Commissie over Verordening (EG) nr. 1223/2009
(http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_nl) is algemene informatie over
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cosmetische producten te vinden. Die webpagina’s zullen zo nodig worden
geactualiseerd.
Europese Commissie
Directoraat-generaal Interne Markt, Industrie, Ondernemerschap en Midden- en
Kleinbedrijf
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