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TILLKÄNNAGIVANDE TILL BERÖRDA AKTÖRER
FÖRENADE KUNGARIKETS UTTRÄDE OCH EU-REGLERNA OM KOSMETISKA PRODUKTER

Förenade kungariket anmälde den 29 mars 2017 sin avsikt att utträda ur unionen i
enlighet med artikel 50 i fördraget om Europeiska unionen. Detta innebär att Förenade
kungariket med verkan från och med den 30 mars 2019 kl. 00.00 (centraleuropeisk tid)
(nedan kallad utträdesdagen)1 är ett så kallat tredjeland2.
Förberedelserna inför utträdet är inte bara en fråga för EU-myndigheterna och de
nationella myndigheterna, utan också för privata parter.
Mot bakgrund av den osäkerhet som råder i fråga om ratificeringen av utträdesavtalet vill
kommissionen påminna alla berörda parter, särskilt ekonomiska aktörer, om de rättsliga
konsekvenser som behöver beaktas när Förenade kungariket blir ett tredjeland.
Med förbehåll för den övergångsperiod som föreskrivs i utkastet till utträdesavtal3 är
EU:s regler om kosmetiska produkter, särskilt Europaparlamentets och rådets förordning
(EG) nr 1223/2009 av den 30 november 2009 om kosmetiska produkter4, från och med
utträdesdagen inte längre tillämpliga på Förenade kungariket. Detta får särskilt nedan
angivna konsekvenser för kosmetiska produkter som släpps ut på EU-marknaden från
och med utträdesdagen.
1.

ANSVARIG PERSON
Enligt artikel 4 i förordning (EG) nr 1223/2009 får endast kosmetiska produkter för
vilka en juridisk eller fysisk person utsetts till ansvarig person inom EU släppas ut
på marknaden. Den ansvariga personen ska se till att de skyldigheter som anges i
artikel 5 i förordning (EG) nr 1223/2009 fullgörs.
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I enlighet med artikel 50.3 i fördraget om Europeiska unionen får Europeiska rådet, i samförstånd med
Förenade kungariket, med enhällighet besluta att fördragen ska upphöra att vara tillämpliga vid en
senare tidpunkt.
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Ett tredjeland är ett land som inte är medlem i EU.
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Enligt artikel 4.3 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska den ansvariga personen för
kosmetiska produkter som tillverkas inom EU vara tillverkaren som är etablerad
inom EU (som standard) eller en person som är etablerad inom EU, vilken
tillverkaren skriftligen har utsett och vilken skriftligen har godkänt sin uppgift.
Enligt artikel 4.5 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska den ansvariga personen för
kosmetiska produkter som importeras till EU från ett tredjeland vara importören
(som standard) eller en person som också är etablerad inom EU, vilken importören
skriftligen har utsett till ansvarig person och vilken skriftligen har godkänt sin
uppgift.
Från och med utträdesdagen kan de ansvariga personerna inte längre vara etablerade
i Förenade kungariket. I stället gäller följande:


Om den kosmetiska produkten är tillverkad i Förenade kungariket blir
importören i EU-27 ansvarig person (som standard) eller kan skriftligen utse
en person som också är etablerad inom EU till ansvarig person, vilken ska
godkänna sin uppgift skriftligen.



Detsamma gäller om den kosmetiska produkten är tillverkad i ett annat
tredjeland, importeras till Förenade kungariket och därifrån importeras till
EU-27.

Om en person som är etablerad i Förenade kungariket för närvarande är utsedd till
ansvarig person av en tillverkare/importör i EU-27 bör den tillverkaren/importören
vidta nödvändiga åtgärder för att se till att det efter utträdesdagen finns en ansvarig
person som är etablerad i EU-27.
2.

ANMÄLAN I COSMETIC PRODUCT NOTIFICATION PORTAL
I enlighet med artikel 13.1 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska den ansvariga
personen, innan den kosmetiska produkten släpps ut på marknaden, lämna viss
information om den kosmetiska produkten till kommissionen via Cosmetic Product
Notification Portal5 (CPNP).
Från och med utträdesdagen ska den nya ansvariga personen i EU-27 göra en
produktanmälan i CPNP innan en kosmetisk produkt släpps ut på marknaden i EU27.
Befintliga anmälningar som gjorts före utträdesdagen av en ansvarig person som är
etablerad i Förenade kungariket kan i CPNP överföras till en annan ansvarig person.
En ansvarig person i Förenade kungariket kan alltså överföra en befintlig anmälan
till den framtida ansvariga personen i EU-27. Denna ansvariga person i EU-27 kan
därefter redigera anmälan och komplettera den med sina egna uppgifter, såsom den
nya ansvariga personens namn och adress (artikel 13.1 b i förordning (EG) nr
1223/2009) och den nya märkningen (artikel 13.2 i förordning (EG) nr 1223/2009,
se även avsnitt 4 i detta tillkännagivande). Denna överföring i CPNP kan emellertid
bara göras fram till utträdesdagen. Från och med utträdesdagen har den tidigare
ansvariga personen i Förenade kungariket inte längre tillgång till CPNP.
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Nya ansvariga personer i EU-27 kan redan före utträdesdagen ange att kosmetiska
produkter som tillverkas i Förenade kungariket från och med utträdesdagen kommer
att importeras till EU från Förenade kungariket, som ursprungsland.
3.

PRODUKTINFORMATIONSDOKUMENT
När en kosmetisk produkt släpps ut på marknaden ska den ansvariga personen enligt
artikel 11 i förordning (EG) nr 1223/2009 förvara produktinformationsdokumentet
om den kosmetiska produkten i tio år.
Produktinformationsdokumentet ska vara lätt åtkomligt på den ansvariga personens
adress, som anges i märkningen, i elektroniskt eller annat format för den behöriga
myndigheten i den medlemsstat där produktinformationsdokumentet förvaras.
Produktinformationsdokumentet ska finnas tillgängligt på ett språk som lätt kan
förstås av den behöriga myndigheten i medlemsstaten.
Från och med utträdesdagen ska produktinformationsdokumentet finnas tillgängligt
hos den ansvariga personen i EU-27, på dennes adress, och det ska anpassas i
enlighet med de språkkrav som gäller i den berörda medlemsstaten.

4.

MÄRKNING
Enligt artikel 19 i förordning (EG) nr 1223/2009 ska den ansvariga personens namn
och adress framgå av den kosmetiska produktens märkning. Ursprungslandet ska
anges för importerade kosmetiska produkter.
Från och med utträdesdagen kommer kosmetiska produkter som har tillverkats i
Förenade kungariket och släpps ut på EU-marknaden att vara kosmetiska produkter
som importeras till EU-27 från ett tredjeland. Ursprungslandet måste anges för dessa
importerade kosmetiska produkter.

Kommissionens
webbplats
om
förordning
(EG)
nr
1223/2009
(http://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/legislation_en)
innehåller
allmän
information om kosmetiska produkter. Dessa sidor kommer att uppdateras vid behov.
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