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A MAGYAR KOZMETIKAI ÉS HÁZTARTÁS-VEGYIPARI SZÖVETSÉG (KOZMOS)
ÁLLÁSFOGLALÁSA
AZ 1223/2009/EK EURÓPAI KOZMETIKAI RENDELET SZERINTI
ELEKTRONIKUS BEJELENTÉSRŐL

Az 1223/2009/EK európai kozmetikai rendelet 13. cikke kétféle bejelentést határoz meg:
1.
2.

Felelős Személy általi,
Forgalmazó általi bejelentés

1. A Felelős Személy bejelentése
1223/2009/EK 13. cikk (1) „A felelős személy a kozmetikai termék forgalomba hozatalát megelőzően
elektronikus úton a Bizottság rendelkezésére bocsátja a következő információkat:”

a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

a kozmetikai termék kategóriája és neve vagy nevei,
a Felelős Személy neve és címe,
behozatal esetén a származási ország;
azon tagállam megnevezése, ahol a kozmetikai terméket forgalomba hozzák;
azon természetes személy adatai, akivel szükség esetén fel lehet venni a kapcsolatot;
nanoanyagok formájában jelenlévő anyagok;
rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító (CMR) anyagok neve és Chemical Abstracts
Service (CAS) vagy EC-száma;

A Felelős Személy az Európai Közösségben letelepedett, adott kozmetikai termékre az Európai
Közösség egész területére kijelölt jogi vagy természetes személy. Azaz az Európai Közösségen belül
adott kozmetikai termékre csak egy Felelős Személy kerül kijelölésre.
A Felelős Személy 2012. január 11-től végezheti el az európai elektronikus kozmetikai bejelentést,
ami az 1223/2009/EK európai kozmetikai rendelet 39. cikke szerint helyettesíti és kiváltja a
kozmetikumokban található anyagokról az OÉTI felé történő tájékoztatást és a 40/2001. EüM
rendelet 12. §-ban előírt OÉTI nyilvántartásba vételt.
A gyakorlatban ez akkor érvényes, ha a termék az európai elektronikus bejelentésben a magyarországi
forgalmazásnál használatos neve szerint is bejelentésre kerül (t.i. egy európai bejelentéssel több
tagállamban esetleg eltérő néven forgalmazott, de ugyanolyan összetételű termék kerülhet egyszerre
bejelentésre).

Az európai elektronikus kozmetikai bejelentésről a Felelős Személy e-mail visszaigazolást kap, és a
termék bekerül az európai adatbázisba, amibe az összes tagállami hatóság betekinthet. Az adott
kozmetikai termék európai elektronikus kozmetikai bejelentésének tényéről a szállítói lánc többi
tagjának (leányvállalatok, helyi forgalmazók, kereskedők, stb.) semmilyen hivatalos információ
nem áll majd a rendelkezésére!
Amennyiben a fent leírt európai elektronikus kozmetikai bejelentés egy adott kozmetikai készítményre
nem történik meg, akkor 2013. július 11-ig a a 40/2001. EüM rendelet 12. §-ban előírt OÉTI
nyilvántartásba vételt a termék magyarországi forgalombahozatalával egyidejűleg meg kell tenni.
2013. július 11-e után az OÉTI nyilvántartásba vételi eljárás teljesen megszűnik és az összes már
forgalomban lévő, illetve újonnan forgalmazott kozmetikai termékre az európai elektronikus
kozmetikai bejelentést el kell végezni!
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2. A Forgalmazó bejelentése
Az 1223/2009/EK 13. cikk (3) szerint 2013. július 11-től kezdve az a forgalmazó, aki valamely
tagállamban egy másik tagállamban már forgalomba hozott kozmetikai terméket forgalmaz, és saját
kezdeményezésére, a nemzeti jogszabályoknak való megfelelés érdekében lefordítja a termék
címkézésének bármely elemét, az alábbi információkatköteles elektronikus formában benyújtani a
Bizottságnak:
a) a kozmetikai termék kategóriája, neve a küldő tagállamban és neve abban a tagállamban, ahol a
kozmetikai terméket forgalmazzák;
b) annak a tagállamnak neve, ahol a kozmetikai terméket forgalmazzák;
c) a forgalmazó neve és címe;
d) a felelős személy neve és címe, akinél a termékinformációs dokumentáció könnyen
hozzáférhető.
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