ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ
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И МСП“

Брюксел, 29 ноември 2018 г.

ИЗВЕСТИЕ ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
ОТТЕГЛЯНЕТО НА ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО И ПРАВИЛАТА НА ЕС В ОБЛАСТТА НА
КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ

На 29 март 2017 г. Обединеното кралство подаде уведомление за намерението си
да се оттегли от Съюза в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз.
Това означава, че считано от 00:00 ч. централноевропейско време на 30 март 2019
г. („датата на оттегляне“)1, Обединеното кралство ще бъде „трета държава“2.
Подготовката за оттеглянето е въпрос, който засяга не само ЕС и националните
органи, но и частноправните субекти.
С оглед на несигурността около ратифицирането на споразумението за оттегляне,
на всички заинтересовани страни, и по-специално на икономическите оператори,
се напомнят правните последици, които трябва да се имат предвид, когато
Обединеното кралство стане трета държава.
В контекста на преходния период, предвиден в проекта на споразумението за
оттегляне3, считано от датата на оттегляне, правилата на ЕС в областта на
козметичните продукти, и по-специално Регламент (ЕО) № 1223/2009 на
Европейския парламент и на Съвета от 30 ноември 2009 г. относно козметичните
продукти4, повече няма да се прилагат по отношение на Обединеното кралство. В
резултат на това в областта на козметичните продукти, пускани на пазара на
Съюза, ще се наблюдават по-специално следните последици, считано от датата на
оттегляне:
1.

ОТГОВОРНО ЛИЦЕ
Съгласно член 4 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 на пазара се пускат
единствено козметични продукти, за които в рамките на Съюза дадено
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В съответствие с член 50, параграф 3 от Договора за Европейския съюз Европейският съвет, в
съгласие с Обединеното кралство, може да реши с единодушие, че Договорите ще престанат да
се прилагат на по-късна дата.
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Трета държава е държава, която не е членка на ЕС.
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Ср. четвърта част на проектотекста на Споразумението за оттеглянето на Обединеното
кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност
за атомна енергия, договорен на равнище преговарящи на 14 ноември 2018 г.
(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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юридическо или физическо лице е определено като отговорно лице.
Отговорното лице гарантира спазването на съответните задължения, посочени
в член 5 от Регламент (ЕО) № 1223/2009.
Съгласно член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 за козметични
продукти, които са произведени в рамките на Съюза, отговорно лице е
производителят, установен в Съюза (по подразбиране), или лице, установено в
Съюза, което е определено с писмено пълномощно от производителя и е дало
съгласието си в писмена форма.
Съгласно член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 за козметични
продукти, внесени в Съюза от трета държава, вносителят става отговорно лице
(по подразбиране) или може с писмено пълномощно да определи за отговорно
лице друго лице, установено също в Съюза, което дава своето съгласие в
писмена форма.
Считано от датата на оттегляне, отговорните лица вече не могат да бъдат
установени в Обединеното кралство. По-скоро:


Ако козметичният продукт е произведен в Обединеното кралство,
вносителят в ЕС-27 става отговорно лице (по подразбиране) или може с
писмено пълномощно да определи за отговорно лице друго лице,
установено също в Съюза, което дава своето съгласие в писмена форма.



Същото се прилага и когато козметичният продукт е произведен в
друга трета държава, внесен е в Обединеното кралство и след това е
внесен в ЕС-27.

Когато към момента производител/вносител от ЕС-27 е определил отговорно
лице, установено в Обединеното кралство, този производител/вносител следва
да предприеме необходимите мерки, за да гарантира, че считано от датата на
оттегляне, ще има отговорно лице, установено в ЕС-27.
2.

ИЗВЕСТИЕ В ПОРТАЛА ЗА НОТИФИКАЦИИ ОТНОСНО КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ
Съгласно член 13, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 преди пускането
на козметичния продукт на пазара отговорното лице предоставя на Комисията
информация относно козметичния продукт чрез Портала за нотификации
относно козметичните продукти5.
Считано от датата на оттегляне, преди пускането на козметичен продукт на
пазара на ЕС-27 новото отговорно лице в ЕС-27 трябва да изготвя
нотификации в Портала за нотификации относно козметичните продукти.
Във връзка със съществуващите нотификации, направени преди датата на
оттегляне от установено в Обединеното кралство отговорно лице, Порталът за
нотификации относно козметичните продукти предлага възможността за
прехвърляне на нотификациите на друго отговорно лице. Следователно
установено в Обединеното кралство отговорно лице може да прехвърли
съществуваща нотификация към бъдещото отговорно лице, установено в ЕС-
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27. След това отговорното лице, установено в ЕС-27, ще може да редактира
нотификацията и да я допълва със своя информация, която е необходима, като
например наименованието и адреса на отговорното лице (член 13, параграф 1,
буква б) от Регламент (ЕО) № 1223/2009), и новото етикетиране (член 13,
параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1223/2009; вж. също раздел 4 от настоящото
известие). Това прехвърляне в Портала за нотификации относно козметичните
продукти е възможно единствено до датата на оттегляне. Считано от датата на
оттегляне, предишното отговорно лице, установено в Обединеното кралство,
вече няма да има достъп до Портала за нотификации относно козметичните
продукти.
Новите отговорни лица, установени в ЕС-27, могат още преди датата на
оттегляне да отбележат, че считано от датата на оттегляне, козметични
продукти, произведени в Обединеното кралство, ще бъдат внасяни в Съюза от
Обединеното кралство като страна на произход.
3.

ДОСИЕ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОДУКТА
Съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 когато даден козметичен
продукт е пуснат на пазара, отговорното лице съхранява досие с информация
за него в продължение на десет години.
Досието е лесно достъпно в електронен или друг формат на адреса на
отговорното лице, посочен на етикета на козметичния продукт, за
компетентния орган на държавата членка, в която се съхранява досието.
Информацията в досието се предоставя на език, който може да бъде разбран
лесно от компетентния орган на държавата членка.
Считано от датата на оттегляне, досието с информация за продукта трябва да
бъде на разположение на адреса на отговорното лице от ЕС-27 и да бъде
адаптирано към езиковите изисквания на въпросната държава членка.

4.

ЕТИКЕТИРАНЕ
Съгласно член 19 от Регламент (ЕО) № 1223/2009 името и адресът на
отговорното лице се посочват на етикета на козметичните продукти. За
внесените козметични продукти се посочва страната на произход.
Считано от датата на оттегляне, козметични продукти, произведени в
Обединеното кралство и пуснати на пазара в ЕС, ще бъдат смятани за
козметични продукти, внесени в ЕС-27 от трета държава. За тези внесени
козметични продукти е необходимо да се посочва страната на произход.

Уебсайтът
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съдържа
обща
информация относно козметичните продукти. При необходимост тези страници ще
бъдат актуализирани с допълнителна информация.
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