Budapest, 2012. 09. 04.

A MAGYAR KOZMETIKAI ÉS HÁZTARTÁS-VEGYIPARI SZÖVETSÉG (KOZMOS)
ÁLLÁSFOGLALÁSA
A KOZMETIKAI TERMÉKEK FELIRATOZÁSI KÖVETELMÉNYEIRŐL

Jelenleg, 2013. július 11-ig a kozmetikumokat két jogszabály alapján is fel lehet címkézni:
1. A 76/768/EGK kozmetikai irányelven alapuló magyar 40/2001. EüM kozmetikai rendelet szerint,
2. vagy az 1223/2009/EK európai kozmetikai rendelet követelményeit figyelembe véve.
Az 1223/2009/EK rendelet 39. cikk szerint:
„A 76/768/EGK irányelvtől eltérve, az e rendeletnek megfelelő kozmetikai termékek 2013. július 11.
előtt is forgalomba hozhatók.”
Ennek alapján a kozmetikai terméket gyártók vagy forgalomba hozók 2013. július 11-ig
dönthetnek, hogy a 40/2001. EüM rendelet vagy az 1223/2009/EK rendelet szerint címkézik fel a
termékeiket, de vagy az egyik, vagy a másik rendszert követve. Ez a párhuzamosság 2013. július
11-én megszűnik és akkor már csak az 1223/2009/EK szerinti címkézési követelményeknek
megfelelő kozmetikai termékek lehetnek forgalomban.
Az 1223/2009/EK rendelet 19. cikke írja elő, hogy a kozmetikumok tárolóedényén és csomagolásán
letörölhetetlen, könnyen olvasható és jól látható formában szerepelnek a következő információk:
1223/2009/EK
Követelmény
rendelet
19.1 (a)
Felelős személy neve vagy regisztrált neve és címe
19.1 (a)

Az EU-ba importált kozmetikai termék származási országa

19.1 (b)

A csomagoláskori névleges tartalom súlyban vagy térfogatban kifejezve.
Kivételek: előrecsomagolt termékek, számos termék amelyeknél a súly vagy
térfogat nem releváns, csomagolás mely 5 g vagy 5 ml-nél kisebb mennyiséget
tartalmaz, ingyenes termékminta és egyszer használatos termékek.

19.1. (c)

A minimális minőség megőrzési idő szimbólummal vagy a „felhasználható” szóval
jelölhető.

A minőség megőrzési idő megjelölése nem kötelező a 30 hónapot meghaladó
minőség megőrzési idejű kozmetikai termékek esetében. E termékeknél megjelölik
azt a –felnyitástól számított – időtartamot, amely alatt a termék biztonságos és a
fogyasztóra nézve káros következmények nélkül használható. Ezt az információt
szimbólummal

jelölik melyet az időtartam követ (hónapokban és/vagy években, de általában
hónapokban pl.:„xM”. )
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1223/2009/EK
Követelmény
rendelet
19.1 (d)
A termék használata során figyelembe veendő esetleges óvintézkedésekre való
figyelmeztetés. Különös tekintettel a III. melléklet VI. kötelező információ
listájára.
19.1 (e)

Gyártási tételszám vagy referencia a kozmetikai végtermék azonosításához. Abban
az esetben, ha a termék túl kicsi ezt az információt csak a csomagoláson kell
feltüntetni.

19.1 (f)

A kozmetikai termék funkciója, hacsak megjelenési formájából ez nem egyértelmű.

19.1 (g)

Összetevők listája (INCI). Lehetőség van arra, hogy csak a csomagoláson kerüljön
feltüntetésre, az „ingredients” szót követve.

A kozmetikumok címkézésével kapcsolatos részletes útmutatás és a speciális esetek tárgyalása
„A Colipa útmutatója a kozmetikai termékek címkézéséhez 2011.” dokumentum magyar nyelven
is elérhető verziójában található.
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