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W ostatnim czasie niektóre kraje wprowadziły nowe regulacje kosmetyczne lub intensywnie
nad nimi pracują. Zmiany te znacząco wpłyną na eksport polskich kosmetyków.
W Warszawie odbyło się 2. Międzynarodowe Forum Kosmetyczne organizowane przez Polski
Związek Przemysłu Kosmetycznego. W tym roku konferencja poświęcona była m.in.rynkowi
rosyjskiemu.
Eksport polskich kosmetyków wyniósł w 2018 r. 3,6 mld euro. Główne kierunki eksportowe naszego
kraju to Niemcy i Rosja. W 2018 r. 13,5 proc. eksportowanych polskich kosmetyków trafiło za
wschodnią granicę i tylko pół proc. więcej do Niemiec.
Niewątpliwą zaletą eksportu do Rosji jest liczba odbiorców, zróżnicowane potrzeby konsumentów i
niesłabnący popyt na produkty "made in EU". Istnieją jednak różnice, a nawet bariery prawne, które
trzeba sprawnie pokonać, aby z sukcesem eksportować kosmetyki na ten rynek.
Pierwszy dzień Międzynarodowego Forum Kosmetycznego dotyczył przygotowań do wdrożenia
nowego rosyjskiego systemu track & trace. W swojej prezentacji Elsa Dietrich, international

relations manager z Cosmetics Europe, omówiła przykłady zmian przyjętych lub proponowanych
regulacji kosmetycznych nie tylko Rosji, ale i w innych krajach na świecie - w tym Indonezji i
Tajlandii.
Przyczyny zmian regulacji kosmetycznych
Zdaniem Elsy Dietrich warto zwrócić uwagę na to, jakie czynniki decydują o wprowadzeniu nowych
systemów regulacji. Najważniejszą kwestią podnoszoną w Europie jest bezpieczeństwo konsumenta.
Inne czynniki wpływające na ich powstanie to ochrona konsumenta przed produktami sfałszowanymi,
np. w Rosji czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Cele podatkowe były motorem zmian np. w
Rosji, gdzie zależy inicjatywodawcom, aby móc określić trasę produktu na każdym etapie łańcucha
dostaw - od czasu, gdy opuści on fabrykę do konsumenta końcowego. Inne czynniki to potrzeba
regulacji np. w Indonezji, która planuje sprawdzać zgodność produktu w nowym systemie regulacji.
Rosja
Rosyjska rezolucja 792 p wprowadza obowiązkową serializację, czyli zabezpieczenia opakowań,
dzięki którym możliwe będzie łatwe i szybkie sprawdzenie, czy dany produkt pochodzi z legalnego
źródła, a także czy jego opakowanie nie było wcześniej naruszone. Track and trace system, czyli
system śledzenia produktu, dotyczyć będzie w tym kraju 12 sektorów, w tym produktów
perfumeryjnych już od grudnia 2019 roku. Kolejne sektory dołączą do 2024 roku. Każdy produkt,
który jest produkowany lub eksportowany do Rosji musi mieć unikalny kod. 1 jednostka/butelka
oznacza 1 kod. CRPT jako operator systemu odpowiada za wydawanie kodów i określa jak
przebiega dość skomplikowany proces z tym związany.
Indonezja
BPOM opublikował nowe prawo, które wymaga, aby firmy, które chcą wprowadzić kosmetyki na
rynek indonezyjski miały etykiety na zewnętrznym opakowaniu z kodem 2D. Kod 2D musi zawierać
numer zgłoszenia i datę ważności. Dodatkowo kod kreskowy 2D musi zawierać info dla
konsumentów. Minimalny wymiar kodu to 0,6 cm na 0,6 cm z wyjątkiem pojemności mniejszej niż 10
ml lub 10 cm kw. Data wprowadzenia nowych zasad to: dla produktu nowo zgłaszanego po 7 grudnia
2018 roku, a dla produktu już istniejącego na rynku - 7 grudnia 2023 roku.
Tajlandia
W Tajlandii trwają dyskusje nad zmianami w regulacji produktów kosmetycznych. Rozważana jest
opcja kodów QR dla sektora kosmetycznego, żywności, farmaceutyków, sprzętu medycznego i
niebezpiecznych substancji. Informacja wyświetlana po zeskanowaniu kodu QR miałaby zawierać
typ produktu – kosmetyki, leki itp., nazwę produktu po tajsku i po angielsku, numer zgłoszenia (dla
kosmetyków) oraz nazwę i adres producenta.
Celem ich wprowadzenia ma być umożliwienie konsumentowi sprawdzenia informacji o
producencie, i uaktualnienie bazy danych TFDA. Kody QR byłyby automatycznie generowane w
momencie zgłoszenia kosmetyku. To rozwiązanie jeszcze nie obowiązuje, trwają nad nim dyskusje
a daty implementacji zależałyby od kategorii produktu.
Kto będzie następny?
Elsa Dietrich poinformowała, że do zmiany prawodawstwa w sektorze kosmetycznym przygotowują
się także Turcja, Arabia Saudyjska i Zjednoczone Emiraty Arabskie i tam można się spodziewać
podobnych inicjatyw regulacyjnych w najbliższym czasie.
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