Nowa ustawa reguluje produkcję kosmetyków
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Nowa ustawa o produktach kosmetycznych wprowadza odpowiedzialność producenta i
importera za bezpieczeństwo kosmetyku, nakazuje rejestrację zakładów wytwarzających
produkty kosmetyczne i ustanawia kary za nieprzestrzeganie przepisów. Powołuje
także System Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych Spowodowanych
Użyciem Produktów Kosmetycznych.
13 listopada 2018 prezydent podpisał Ustawę o produktach kosmetycznych. Bezpieczeństwa
polskiego konsumenta kosmetyków bronią teraz dwa akty prawne – unijne rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady 1223/2009/WE dotyczące produktów kosmetycznych oraz
Ustawa o produktach kosmetycznych.
– Ustawa wprowadza nowe wartości dla polskiego społeczeństwa i konsumenta. To nie tylko
harmonizacja przepisów krajowych z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy, ale
nowa jakość i nowe bezpieczeństwo dla nas wszystkich jako konsumentów – stwierdził Grzegorz
Hudzik, zastępca Głównego Inspektora Sanitarnego na konferencji prasowej, która odbyła się 27
listopada br. w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.
Obowiązki producenta
Zasadnicze cechy ustawy to określenie obowiązków przedsiębiorców, wyznaczenie organów nadzoru
i kary za nieprzestrzeganie przepisów rozporządzenia i ustawy. – Ważne jest określenie i
zdefiniowanie produktu kosmetycznego, produkt udostępniany na rynku powinien być bezpieczny dla
zdrowia ludzkiego z uwzględnieniem prezentacji, oznakowania, instrukcji użycia i usuwania oraz
innych wskazówek i informacji – powiedział Hudzik.
Ustawa wprowadza odpowiedzialność producenta i importera za bezpieczeństwo kosmetyku.
To bardzo ważna zmiana. Nadzór i kontrola nad dokumentacją, oznakowaniem i warunkami
produkcji są określone i wynikają z przepisów ustawy. W tej nowelizacji aktu prawnego pojawiają się
nowe obowiązki dla przedsiębiorców – takie jak dokumentacja w języku polskim lub angielskim.

Ustawa wskazuje, że część dokumentacji będzie mogła być przygotowana w języku angielskim
– powszechnie stosowanym na świecie języku technicznym i naukowym. Część B Raportu
Bezpieczeństwa Produktu Kosmetycznego, która stanowi dowód bezpieczeństwa produktu
kosmetycznego, musi być przygotowana w języku polskim. Produkty kosmetyczne znakuje się w
języku polskim na opakowaniu, aby każdy konsument mógł w języku ojczystym się z tymi
informacjami zapoznać.
Nowy obowiązek dla przedsiębiorców to także rejestracja zakładów wytwarzających produkty
kosmetyczne. – Nie ma w tej chwili zidentyfikowanych wszystkich producentów, więc ta ustawa
nałoży taki obowiązek – w ciągu 30 dni od rozpoczęcia działalności w postaci pisemnej lub
elektronicznej rejestracji. Wykaz zakładów będzie prowadzony przez powiatowych i wojewódzkich
inspektorów sanitarnych – zapowiedział Hudzik.
System informowania o działaniach niepożądanych
Ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa i zdrowia konsumenta – konieczne jest informowanie o
ciężkich działaniach niepożądanych. Działanie niepożądane to indywidualna reakcja organizmu,
która może mieć różne formy np. uczulenia. Nie jest to jednoznaczne z niezgodnością produktu
kosmetycznego z wymaganiami.
Przełomowe jest powołanie Systemu Informowania o Ciężkich Działaniach Niepożądanych
Spowodowanych Użyciem Produktów Kosmetycznych. – Zgłoszenia działania niepożądanego
może dokonać producent lub importer, dystrybutor, pracownik służby zdrowia oraz każdy z nas jako
konsument będzie mógł to zrobić – mówi Hudzik.
Będzie to jednym z narzędzi monitorowania bezpieczeństwa produktów kosmetycznych
wprowadzonych do obrotu na rynku polskim. Ustawa przewiduje utworzenie ośrodka kontroli zatruć.
Zapewni on służbom medycznym dostęp do informacji o produktach kosmetycznych w razie
konieczności podjęcia właściwego leczenia. Ośrodek ten będzie udzielał konsultacji
toksykologicznych i analizował przyczyny zatruć.
Po przyjęciu takiego zgłoszenia nastąpi weryfikacja urzędu administrującego czyli
Instytutu Medycyny Pracy. Ten ośrodek poinformuje z kolei Głównego Inspektora Sanitarnego o
takim zdarzeniu, który przekaże te informacje do Komisji Europejskiej i państw członkowskich. Może
to doprowadzić do wyjaśnienia sprawy lub wycofania produktu z rynku, jeśli działanie niepożądane
zostanie potwierdzone. Możliwy będzie dostęp do receptur ramowych Instytutu Medyny
Pracy (wyłącznie do celów leczenia), który umożliwi sprawdzenie czy dany składnik nie powoduje
ciężkich działań niepożądanych.
– Organy nadzorcze to nadal Państwowa Inspekcja Sanitarna i Inspekcja Handlowa, które zachowują
dotychczasowe kompetencje. Natomiast zmieniają się przepisy związane z karami dla
przedsiębiorców, którzy nie zachowują należytej staranności lub świadomie wprowadzają do obrotu
kosmetyki, które zawierają niedozwolone substancje – tłumaczy minister Hudzik.
Kary dla producentów
Ustawa wprowadza finansowe kary za nieprzestrzeganie przepisów – będą wynosić od 10 do 100
tys. zł w zależności jak bardzo wina leżała po stronie przedsiębiorcy.
Nowy akt prawny wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku.Tym samym zostaje uchylona ustawa z
30 marca 2001 roku o kosmetykach. 9 miesięcy potrwa okres przejściowy na dostosowanie
dokumentacji do wymagań językowych i 9 miesięcy na rejestrację zakładów.

– Każdy z nas używa średnio 10 kosmetyków dziennie, kobiety zapewne więcej. Dlatego warto
inwestować w bezpieczeństwo a tego typu działania naprawcze i prokonsumenckie mają
uzasadnienie. Długo oczekiwana ustawa znalazła się w Sejmie i niedawno została podpisana przez
prezydenta RP – informuje Grzegorz Hudzik.
Sektor kosmetyczny w Unii Europejskiej regulowany jest najlepszym na świecie systemem prawa.
Rozporządzenie Kosmetyczne, stosowane również w Polsce od 2013 roku, jest wyznacznikiem
standardów jakości i bezpieczeństwa dla innych regionów na świecie. Ustawa o produktach
kosmetycznych jest dodatkowym narzędziem, które umacnia bezpieczeństwo konsumenta w Polsce.
Blanka Chmurzyńska -Brown, dyrektor generalna Polskiego Związku Przemysłu
Kosmetycznego podkreśliła, że polski rynek produktów kosmetycznych reprezentujący ok.450
producentów w kraju (17 mld zł obrotu rocznie, wzrost 5,3 proc. produkcji, 16 proc. wzrost eksportu
tylko w ciągu roku i tysiące pracowników), jest szóstym rynkiem w Europie. – Ta ustawa jeszcze
bardziej uporządkuje i ucywilizuje ten rynek – podkreśla. Jej zdaniem ustawa w ocenie Związku czyli
producentów, przede wszystkim porządkuje rynek w zakresie tego, jakie instytucje nadzoru
kontrolują jaki obszar produkcji.
– Nowością jest system kar, ale każdy akt prawny powinien mieć jakieś sankcje po to, aby
porządkować rynek i stwarzać równe warunki konkurencji dla producentów, którzy przywiązują
ogromną wagę do tego, jakie produkty wprowadzają na rynek – tłumaczyła. – Zależy im, aby był to
produkt bezpieczny, właściwie oceniony i posiadający dobrą ocenę bezpieczeństwa. To jest jasny
sygnał, że wchodzimy na inny poziom odpowiedzialności – skomentowała.
Zdaniem Izabeli Burzyńskiej z Głównego Inspektoratu Sanitarnego, ważnym nowym
elementem jest rejestr wytwórców i miejsc wytwarzania produktów kosmetycznych. – Ma on ułatwić
nadzór nad procesem wytwarzania kosmetyków czyli wdrażanie zasad dobrej praktyki produkcji.
Teraz popularna jest domowa produkcja, niszowe przeznaczenie kosmetyków, ale musimy
też kontrolować te miejsca wytwarzania kosmetyków – podkreśliła.
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