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ZAWIADOMIENIE DLA ZAINTERESOWANYCH STRON
WYSTĄPIENIE ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UE A PRZEPISY UE W DZIEDZINIE
PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH

W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo złożyło notyfikację o zamiarze
wystąpienia z Unii Europejskiej zgodnie z art. 50 Traktatu o Unii Europejskiej. Oznacza
to, że od dnia 30 marca 2019 r. od godz. 00.00 czasu środkowoeuropejskiego („dzień
wystąpienia”)1 Zjednoczone Królestwo stanie się państwem trzecim2.
Przygotowania do wystąpienia mają znaczenie nie tylko dla UE i władz krajowych, lecz
również dla podmiotów prywatnych.
W związku z niepewnością dotyczącą ratyfikacji umowy o wystąpieniu wszystkim
zainteresowanym stronom, a w szczególności podmiotom gospodarczym, przypomina się
o skutkach prawnych, które trzeba będzie uwzględnić w sytuacji, kiedy Zjednoczone
Królestwo stanie się państwem trzecim.
Z zastrzeżeniem okresu przejściowego określonego w projekcie umowy o wystąpieniu3,
od dnia wystąpienia przepisy UE w dziedzinie produktów kosmetycznych,
w szczególności rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1223/2009
z dnia 30 listopada 2009 r. dotyczące produktów kosmetycznych4, nie będą już mieć
zastosowania do Zjednoczonego Królestwa. Od dnia wystąpienia będzie to miało
w szczególności następujące konsekwencje w odniesieniu do produktów kosmetycznych
wprowadzanych do obrotu na rynku UE:
1.

OSOBA ODPOWIEDZIALNA
Zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 do obrotu wprowadzane są
jedynie produkty kosmetyczne, dla których na terenie UE jest wyznaczona „osoba
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odpowiedzialna”, będąca osobą prawną lub fizyczną. Osoba odpowiedzialna
gwarantuje spełnienie odpowiednich obowiązków określonych w art. 5
rozporządzenia (WE) nr 1223/2009.
Zgodnie z art. 4 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w przypadku produktów
kosmetycznych wyprodukowanych w UE osobą odpowiedzialną jest producent
mający siedzibę na terenie UE (opcja domyślna) albo osoba mająca siedzibę na
terenie UE i wyznaczona przez producenta w pisemnym upoważnieniu, które ta
osoba akceptuje w formie pisemnej.
Zgodnie z art. 4 ust. 5 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w przypadku produktów
kosmetycznych importowanych do UE z państwa trzeciego importer staje się osobą
odpowiedzialną (opcja domyślna) albo może wyznaczyć inną osobę mającą siedzibę
na terenie UE na osobę odpowiedzialną, udzielając jej pisemnego upoważnienia,
które ta osoba akceptuje w formie pisemnej.
Od dnia wystąpienia osoby odpowiedzialne nie będą już mogły mieć siedziby
w Zjednoczonym Królestwie. W związku z tym:


W przypadku produktu kosmetycznego wyprodukowanego w Zjednoczonym
Królestwie jego importer w UE-27 staje się osobą odpowiedzialną (opcja
domyślna) albo może wyznaczyć inną osobę mającą siedzibę na terenie UE
na osobę odpowiedzialną, udzielając jej pisemnego upoważnienia, które ta
osoba akceptuje w formie pisemnej.



Ta sama zasada obowiązuje w przypadku produktu kosmetycznego
wyprodukowanego w innym państwie trzecim i importowanego do
Zjednoczonego Królestwa, a następnie do UE-27.

Jeżeli osobą odpowiedzialną wyznaczoną przez producenta lub importera z UE-27
jest obecnie osoba mająca siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, dany producent
lub importer powinien podjąć niezbędne kroki w celu zapewnienia, aby po dacie
wystąpienia osoba odpowiedzialna miała siedzibę w UE-27.
2.

PRZEDKŁADANIE

INFORMACJI

W PORTALU

ZGŁASZANIA

PRODUKTÓW

KOSMETYCZNYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 przed wprowadzeniem
produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna przedkłada Komisji, za
pośrednictwem portalu zgłaszania produktów kosmetycznych5 (CPNP), wykaz
informacji dotyczących tego produktu kosmetycznego.
Po dacie wystąpienia przed wprowadzeniem produktu kosmetycznego do obrotu na
rynku UE-27 informacje te będzie musiała przedkładać w CPNP nowa osoba
odpowiedzialna, mająca siedzibę w UE-27.
Jeżeli chodzi o zgłoszenia dokonane jeszcze przed dniem wystąpienia przez osobę
odpowiedzialną mającą siedzibę w Zjednoczonym Królestwie, CPNP umożliwia
przeniesienie tych zgłoszeń na inną osobę odpowiedzialną. Osoba odpowiedzialna
mająca siedzibę w Zjednoczonym Królestwie może zatem przenieść wcześniej
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dokonane zgłoszenie na osobę, która będzie w przyszłości osobą odpowiedzialną w
UE-27. Ta nowa osoba odpowiedzialna mająca siedzibę w UE-27 będzie mogła
wówczas edytować zgłoszone informacje oraz uzupełnić je przez dodanie własnych
danych, które są wymagane, takich jak imię i nazwisko lub firma oraz adres osoby
odpowiedzialnej (art. 13 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 1223/2009) oraz nowe
oznakowanie (art. 13 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009; zob. również sekcja
4 niniejszego zawiadomienia). Przeniesienie zgłoszenia w ramach CPNP jest jednak
możliwe jedynie do dnia wystąpienia. Z dniem wystąpienia wcześniejsza osoba
odpowiedzialna mająca siedzibę w Zjednoczonym Królestwie przestanie mieć
dostęp do CPNP.
Nowe osoby odpowiedzialne mające siedzibę w UE-27 mogą poinformować jeszcze
przed dniem wystąpienia, że od tego dnia produkty kosmetyczne produkowane
w Zjednoczonym Królestwie będą importowane do Unii ze Zjednoczonego
Królestwa jako kraju pochodzenia.
3.

DOKUMENTACJA PRODUKTU
Zgodnie z art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 od momentu wprowadzenia
produktu kosmetycznego do obrotu osoba odpowiedzialna przechowuje jego
dokumentację (PIF) przez okres dziesięciu lat.
Dokumentacja produktu powinna być udostępniana właściwemu organowi państwa
członkowskiego, w którym jest przechowywana, w formacie elektronicznym lub
innym, pod adresem osoby odpowiedzialnej podanym na etykiecie. Informacje
zawarte w dokumentacji produktu są udostępniane w języku łatwo zrozumiałym dla
właściwego organu danego państwa członkowskiego.
Od dnia wystąpienia dokumentacja produktu musi być udostępniana pod adresem
osoby odpowiedzialnej w UE-27 i należy ją dostosować do wymogów językowych
danego państwa członkowskiego.

4.

OZNAKOWANIE
Zgodnie z art. 19 rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 na etykiecie produktu
kosmetycznego muszą znajdować się imię i nazwisko lub zarejestrowana firma oraz
adres osoby odpowiedzialnej. W przypadku importowanych produktów
kosmetycznych podaje się nazwę kraju pochodzenia.
Od dnia wystąpienia produkty kosmetyczne wyprodukowane w Zjednoczonym
Królestwie i wprowadzane do obrotu na rynku UE będą produktami kosmetycznymi
importowanymi do UE-27 z państwa trzeciego. W przypadku tych importowanych
produktów kosmetycznych wymagane będzie podanie nazwy kraju pochodzenia.

Strona internetowa Komisji poświęcona rozporządzeniu (WE) nr 1223/2009
(http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en) zawiera ogólne informacje
na temat produktów kosmetycznych. W razie potrzeby na stronie tej będą zamieszczane
dodatkowe informacje.
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