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Europejskie prawo nakłada bardzo rygorystyczne wymagania w zakresie bezpieczeństwa
produktów kosmetycznych, identyczne we wszystkich krajach UE. To pozwala na
zapewnienie identycznego, wysokiego poziomu bezpieczeństwa kosmetyków i swobodną
wymianę towarów pomiędzy krajami UE. Co jeszcze warto wiedzieć o kosmetycznych
regulacjach w UE - tłumaczy Cosmetics Europe.
Jednolity rynek Unii Europejskiej
To termin używany do opisania swobodnego przepływu towarów, kapitału, osób i usług w państwach
członkowskich Unii Europejskiej - jest kamieniem węgielnym Unii Europejskiej. Aby działał w
określonym sektorze produktów, we wszystkich państwach członkowskich muszą obowiązywać
podobne przepisy. Na przykład, jeśli produkt ma się swobodnie przemieszczać w obrębie Unii
Europejskiej, muszą obowiązywać te same przepisy dotyczące etykietowania, pakowania i
bezpieczeństwa. Na początku lat 70. XX wieku państwa członkowskie Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej (obecnie zwanej Unią Europejską - UE) postanowiły zharmonizować swoje krajowe
przepisy dotyczące kosmetyków w celu umożliwienia swobodnego obrotu produktami kosmetycznymi
we Wspólnocie, na podstawie wspólnie uzgodnionych norm bezpieczeństwa. Dyrektywę dotyczącą
kosmetyków przyjęto w 1976 r. Ponownie oceniono ją w 2009 r., aby umożliwić dalszą harmonizację,
a ogólnounijne rozporządzenie w sprawie produktów kosmetycznych weszło w życie w lipcu 2013 r.
Rozporządzenie kosmetyczne
Oprócz bezpieczeństwa kosmetyków reguluje również skład, oznakowanie, warunki produkcji i

obrotu, dokumentację, i sposób nadzorowania rynku przez władze i wprowadza zakaz wykonywania
testów na zwierzętach - wszystkich produktów kosmetycznych i ich składników. Zgodnie z filozofią
rozporządzenia dotyczącego kosmetyków wszystkie produkty spełniające wymogi rozporządzenia
powinny mieć równy i natychmiastowy dostęp do rynku oraz powinny mieć możliwość swobodnego
obrotu w całej Unii Europejskiej.
W UE zdecydowanie uważa się, że w przypadku szybko zmieniających się produktów konsumenckich,
takich jak kosmetyki, system kontroli na rynku (znany również jako kontrola po wprowadzeniu do
obrotu) jest bardziej skuteczny niż procedury zatwierdzania przed wprowadzeniem do obrotu.
Kluczową zasadą rozporządzenia dotyczącego kosmetyków jest to, że osoba lub firma, która
wprowadza produkt kosmetyczny do obrotu, jest odpowiedzialna za ten produkt (tzw. „Osoba
odpowiedzialna”). Ta osoba lub firma (zwykle producent lub importer) jest odpowiedzialna za
zapewnienie, że produkt jest bezpieczny i spełnia wszystkie wymagania rozporządzenia dotyczącego
kosmetyków. Wszystkie etapy rozwoju produktu kosmetycznego są regulowane rozporządzeniem w
sprawie kosmetyków, od wyboru składników po wprowadzenie produktu na rynek.
Jak powstają produkty kosmetyczne? R & D
Innowacja nie jest modnym słowem w branży beauty: musi być absolutnym rdzeniem tego, co się w
niej dzieje. Programy badawczo-rozwojowe dotyczą zachowań konsumentów i aspiracji związanych z
pięknem, biologią skóry i włosów, nowych innowacyjnych technologii i metod zrównoważonego
rozwoju.
To pozwala wybierać i opracowywać składniki, które najbardziej szanują zdrowie ludzkie i
środowisko, a następnie tworzyć lub ponownie opracowywać produkty, które odpowiadają
zmieniającym się oczekiwaniom konsumentów. Innowacje w tej branży nie są krótkoterminowe.
Wprowadzanie nowego produktu na rynek może potrwać ponad 5 lat innowacyjnych badań i formuł.
Nie jest też statyczny: co roku 25 proc. wszystkich produktów kosmetycznych jest ulepszanych lub
jest zupełnie nowych. Z tego powodu duża część patentów przyznanych w UE dotyczy produktów
branży kosmetycznej (rekordowy wynik to 10 proc. wszystkich patentów przyznanych w UE w 2009
r.).
Wybieranie składników
Wybór składników jest podyktowany rozporządzeniem UE w sprawie kosmetyków, które określa
wszystkie zasady oceny bezpieczeństwa produktów i składników. Zawiera listę wszystkich substancji,
których nie wolno stosować ze względu na ich toksyczność, substancji, które można stosować tylko w
określonych okolicznościach, oraz substancji dopuszczonych do stosowania w kosmetykach, takich
jak środki barwiące, konserwanty i filtry UV.
Produkcja zgodnie z Dobrymi Praktykami Produkcyjnymi (GMP)
Rozporządzenie w sprawie kosmetyków UE stanowi, że wszystkie produkty kosmetyczne muszą być
wytwarzane zgodnie ze zharmonizowanymi normami określonymi w GMP, z kolei opisanymi w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. GMP zapewnia, że produkty są przygotowywane w czystym
środowisku i że produkty nie są zanieczyszczone podczas produkcji. Zanieczyszczenie
mikrobiologiczne może być dość powszechne, ponieważ wiele mikroorganizmów żyje swobodnie w
otaczającej nas atmosferze, i może prowadzić do degradacji, a w ciężkich przypadkach może
wyrządzić szkodę konsumentowi.
Wprowadzanie produktu na rynek
Przed wprowadzeniem na rynek europejski wszystkie produkty kosmetyczne muszą być umieszczone

w scentralizowanej bazie danych, portalu powiadomień o produktach kosmetycznych (CPNP),
zarządzanej przez Komisję Europejską. Gdy produkt został zgłoszony w CPNP, nie ma potrzeby
dalszego powiadamiania na poziomie krajowym.
Dotarcie do konsumenta - marketing / reklama
Reklama jest ważną częścią interakcji marek kosmetycznych z konsumentami. Informuje o tym, jak
działają produkty, dla kogo są i jak najlepiej z nich korzystać, ostatecznie dostarczając informacji,
które pomagają im dokonywać świadomych wyborów. W unijnym rozporządzeniu w sprawie
kosmetyków ustanowiono zasady dotyczące oświadczeń producentów na ich opakowaniach.
Uzupełnieniem są wspólne kryteria dotyczące regulacji oświadczeń i wytyczne, które określają
sposób zgłaszania roszczeń. Oprócz ram regulacyjnych mamy inicjatywę samoregulacji, która
nakazuje odpowiedzialną reklamę w takich elementach, jak smak i przyzwoitość, reklama dla dzieci
oraz szacunek dla człowieka.
Etykietowanie
Unijne rozporządzenie w sprawie kosmetyków zawiera zestaw ścisłych zasad dotyczących
etykietowania produktów kosmetycznych, które muszą znajdować się na pojemniku z produktem, na
opakowaniu lub, jeśli nie jest to możliwe, biorąc pod uwagę ograniczenia przestrzenne, w załączonej
ulotce. Bez odpowiedniego oznakowania produkt nie będzie dopuszczony do obrotu.
Nadzór kosmetyczny
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie kosmetyków system nadzoru kosmetycznego, zgodnie z
którym poważne działania niepożądane należy zgłaszać osobie odpowiedzialnej i odpowiednim
organom, zapewnia monitorowanie bezpieczeństwa produktów kosmetycznych wprowadzanych na
rynek UE w całej Europie. Właściwy organ państwa członkowskiego, w którym występuje
niepożądany efekt, musi poinformować właściwe organy innych państw członkowskich. Ponadto w
przypadku zgłoszenia poważnego niepożądanego działania właściwemu organowi członka przez
użytkowników końcowych lub pracowników służby zdrowia, ten właściwy organ musi przekazać
informacje właściwym organom innych państw członkowskich i osobie odpowiedzialnej.
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