EURÓPSKA KOMISIA
GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÝ TRH, PRIEMYSEL, PODNIKANIE A MSP

V Bruseli 29. novembra 2018

OZNÁMENIE ZAINTERESOVANÝM STRANÁM
VYSTÚPENIE SPOJENÉHO KRÁĽOVSTVA A PRÁVNE PREDPISY EÚ V OBLASTI
KOZMETICKÝCH VÝROBKOV

Spojené kráľovstvo 29. marca 2017 predložilo oznámenie o svojom úmysle vystúpiť
z Únie podľa článku 50 Zmluvy o Európskej únii. To znamená, že od 30. marca 2019,
00:00 h (SEČ) (ďalej len „dátum vystúpenia“)1 sa Spojené kráľovstvo stane „treťou
krajinou“2.
Príprava na vystúpenie nie je len záležitosťou orgánov EÚ a vnútroštátnych orgánov, ale
aj súkromných strán.
Vzhľadom na neistotu, pokiaľ ide o ratifikáciu dohody o vystúpení, sa všetkým
zainteresovaným stranám, a predovšetkým hospodárskym subjektom, pripomínajú právne
dôsledky, ktoré treba zohľadniť, keď sa Spojené kráľovstvo stane treťou krajinou.
S výhradou prechodného obdobia, ktoré je uvedené v návrhu dohody o vystúpení3, sa
právne predpisy EÚ v oblasti kozmetických výrobkov, a najmä nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 z 30. novembra 2009 o kozmetických výrobkoch4,
od dátumu vystúpenia už nebudú vzťahovať na Spojené kráľovstvo. To bude mať pre
kozmetické výrobky uvádzané na trh EÚ od dátumu vystúpenia najmä tieto dôsledky:
1.

ZODPOVEDNÁ OSOBA
Podľa článku 4 nariadenia (ES) č. 1223/2009 sa smú na trh uvádzať len kozmetické
výrobky, pre ktoré je v EÚ určená právnická alebo fyzická osoba ako „zodpovedná
osoba“. Zodpovedná osoba zabezpečuje dodržiavanie príslušných povinností
stanovených v článku 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009.
Podľa článku 4 ods. 3 nariadenia (ES) č. 1223/2009 je pre kozmetické výrobky
vyrábané v EÚ zodpovednou osobou výrobca so sídlom v EÚ (štandardne) alebo
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osoba usadená v EÚ, ktorú tým písomne poveril výrobca a ktorá toto poverenie
písomne prijala.
Podľa článku 4 ods. 5 nariadenia (ES) č. 1223/2009 sa pri kozmetických výrobkoch
dovážaných do EÚ z tretej krajiny stáva zodpovednou osobou dovozca (štandardne)
alebo tým dovozca písomne poverí inú osobu usadenú v EÚ, ktorá toto poverenie
písomne prijme.
Od dátumu vystúpenia už nebudú môcť byť zodpovednými osobami subjekty
usadené v Spojenom kráľovstve. To znamená, že:
- ak je kozmetický výrobok vyrobený v Spojenom kráľovstve, stane sa
zodpovednou osobou jeho dovozca do EÚ-27 (štandardne) alebo tým
dovozca písomne poverí inú osobu usadenú v EÚ, ktorá toto poverenie
písomne prijme.
- to isté platí, ak je kozmetický výrobok vyrobený v inej tretej krajine,
dovezený najprv do Spojeného kráľovstva a potom dovezený do EÚ-27.
Ak v súčasnosti výrobca/dovozca EÚ-27 označil ako zodpovednú osobu subjekt
usadený v Spojenom kráľovstve, tento výrobca/dovozca by mal prijať potrebné
opatrenia, aby bol po dátume vystúpenia zodpovednou osobou subjekt usadený
v EÚ-27.
2.

OZNÁMENIE NA PORTÁLI NA OZNAMOVANIE KOZMETICKÝCH VÝROBKOV
Podľa článku 13 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1223/2009 zodpovedná osoba pred
uvedením kozmetického výrobku na trh predloží Komisii prostredníctvom portálu
na oznamovanie kozmetických výrobkov5 (CPNP) zoznam informácií týkajúcich sa
príslušného kozmetického výrobku.
Od dátumu vystúpenia musí nová zodpovedná osoba v EÚ-27 oznámiť cez CPNP
informácie o kozmetickom výrobku pred jeho uvedením na trh EÚ-27.
Pokiaľ ide o existujúce oznámenia predložené pred dátumom vystúpenia
zodpovednou osobou usadenou v Spojenom kráľovstve, CPNP ponúka možnosť
previesť oznámenia na inú zodpovednú osobu. Zodpovedná osoba so sídlom
v Spojenom kráľovstve teda môže previesť už existujúce oznámenie na budúcu
zodpovednú osobu v EÚ-27. Táto zodpovedná osoba v EÚ-27 potom bude môcť
oznámenie upraviť a doplniť o vlastné požadované informácie, napríklad meno
a adresu zodpovednej osoby [článok 13 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č.
1223/2009] a nové označenie [článok 13 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1223/2009; pozri
aj oddiel 4 tohto oznámenia]. Tento prevod v rámci CPNP však možno uskutočniť
len do dátumu vystúpenia. Od dátumu vystúpenia prestane mať bývalá zodpovedná
osoba usadená v Spojenom kráľovstve prístup na CPNP.
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Nové zodpovedné osoby usadené v EÚ-27 môžu už pred dátumom vystúpenia
uviesť, že kozmetické výrobky vyrobené v Spojenom kráľovstve budú od dátumu
vystúpenia dovážané do Únie zo Spojeného kráľovstva ako krajiny pôvodu.
3.

INFORMAČNÁ ZLOŽKA O VÝROBKU
Podľa článku 11 nariadenia (ES) č. 1223/2009 po uvedení kozmetického výrobku na
trh uchováva zodpovedná osoba počas desiatich rokov informačnú zložku
o kozmetickom výrobku.
Informačná zložka musí byť príslušnému orgánu členského štátu, v ktorom sa
nachádza, ľahko dostupná v elektronickej alebo inej forme na adrese zodpovednej
osoby, ktorá je uvedená na označení kozmetického výrobku. Informácie uvedené
v zložke musia byť dostupné v jazyku, ktorý je ľahko zrozumiteľný príslušnému
orgánu členského štátu.
Od dátumu vystúpenia musí byť zložka sprístupnená na adrese zodpovednej osoby
v EÚ-27 a musí byť prispôsobená jazykovým požiadavkám daného členského štátu.

4.

OZNAČOVANIE
Podľa článku 19 nariadenia (ES) č. 1223/2009 musia byť na etikete kozmetických
výrobkov uvedené meno a adresa zodpovednej osoby. V prípade dovážaných
kozmetických výrobkov sa uvedie krajina ich pôvodu.
Od dátumu vystúpenia budú kozmetické výrobky vyrobené v Spojenom kráľovstve
a uvádzané na trh EÚ predstavovať kozmetické výrobky dovezené do EÚ-27 z tretej
krajiny. V prípade týchto dovážaných kozmetických výrobkov bude treba uviesť
krajinu ich pôvodu.

Všeobecné informácie o kozmetike sú uvedené na webovom sídle Komisie venovanom
nariadeniu (ES) č. 1223/2009 (http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en).
Tieto stránky budú v prípade potreby aktualizované a doplnené o ďalšie informácie.
Európska komisia
Generálne riaditeľstvo pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
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