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1. PRZEDMOWA
Niniejszy Poradnik techniczny został przygotowany przez Stowarzyszenie
Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej , na podstawie „COLIPA
Technical Guidance Document ” opracowanego przez The European Cosmetic
Toiletry And Perfumery Association (COLIPA) jako pomoc w praktycznym
stosowaniu przepisów wprowadz onych siódmą poprawką do dyrektywy
kosmetycznej 2 . Poradnik ten udostę pniamy wszystkim zainteresowanym
prod ucen to m, importero m, handlowcom, jak również urzę dom administracji
pań stwowej a w szczególnoś ci organom
spełniającym nadzór nad
kosmetykami wprowad zo ny mi do obrotu.
Nowe przepisy obligują producentów kosmetyków do podjęcia konkretnych
działań, mających na celu zapewnienie zgodnoś ci ich produkt ów z
obowią zują cym prawem. Nowe wymagania dotyczą:
-

zasad oznakowania kosmetyków,
łatwego dostę pu do informacji o produkcie,
zakazu testowania wyrobów kosmetycznych na zwierzę tach,
zakazu wprowadza niu do obrotu kosmetyków testowanych na
zwierzę tach,
zakazu stosowania w kosmetykach substancji CMR (tj. substancji
sklasyfikowanych,
jako
kancerogenne,
mutagenne
i działające
szkodliwie na rozrodc zość).

Zawarte w Poradniku zalecenia nie mają charakteru wykładni prawnej,
pomimo, że osiągnięto w tej sprawie porozu mienie zarówno z Komisją
Europejską, jak i z Państwami Członkowskimi - w tym z Polską.
Niniejszy poradnik został przygotowany w dobrej wierze jako pomoc przy
wdraż aniu nowego ustawodawstwa kosmetycznego, jednak ostatecz n a
decyzja - jak stosować konkretne przepisy w praktyce - pozostaje w gestii
poszczególnych przedsię biorstw.

2

Dyrektywa 2003 / 1 5 / WE Parlament u Europejskiego i Rady wprowadz o na do polskiego prawa
ustawą o zmianie ustawy o kosmetykach, Dz.U z 2004r. nr 213, poz 2158
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2. INFORMACJE O PRODUKCIE
2.1. INFORMACJE O SKŁADZIE PRODUKTU ORAZ O DZIAŁANIACH
NIEPOŻĄ DANYCH MAJĄ BYĆ ŁATWO DOSTĘPNE PUBLICZNIE
Wymóg prawny: artykuł 7a ust.1 lit. h dyrekty w y 76 / 7 6 8 /EWG) 3
„Bez uszczerbku dla ochrony, w szczególności, tajemnicy handlowej oraz praw
własności intelektualnej, Państwa Członkowskie zapewniają , że informacja
wymaga n a zgodnie z lit. a) i f) jest łatwo dostępna publicznie za pośrednictwem
wszystkich właściwych środków przekaz u informacji, w tym środków
elektronicznych. Informacje ilościowe, wymagane zgodnie z lit. a) są dostępne
publicznie jedynie w odniesieniu do substancji niebezpiecznych, określonych w
dyrektywie 67/548 /EWG.”
ZAKRES INFORMACJI
Dlaczego potrzebne są wytycz n e?
W celu praktycznego wdroż enia powyż szego przepisu siódmej poprawki,
niezbę dne jest jednolite i zharmo niz owane podejście we wszystkich
Pań stwach Członkowskich Unii Europejskiej. Przepis ten byłby niemal nie do
zrealizowania, gdyby w róż nych Państwach Członkowskich wdraż ano róż ne
systemy; osoby zainteresowane nie byłyby w stanie uzyskać dostę pu do
informacji, przedsię biorstwa nie byłyby w stanie zapewnić informacji, organy
nadzor u miałyby kłopoty z egzekwowaniem przepisów.
Kiedy takie informacje mają być udostę pnione?
Osoby zainteresowa ne bę dą uprawnione do zwrócenia się o informacje obję te
tym przepisem od dnia wprowadze nia go do prawodawstwa krajowego przez
Pań stwa Członkowskie; data przewidziana w siódmej poprawce to 11 wrześ nia
2004 4 .
Należy zwrócić uwagę, że wszelkie informacje, o których mowa, są już teraz
dostę pne dla właściwych organów Pań stw Członkowskich zgodnie ze
określonymi wymaganiami szóstej poprawki, dotyczą cymi informacji o
prod ukcie. Zasadnicza róż nica polega na tym, iż niektóre z tych informacji
mają być teraz udostę pnione publicznie – osobom zainteresowanym na ich
proś bę, skierowaną do przedsię biorstwa.
Kto ma udostę pniać publicznie informacje?
Obowią zek zapewnienia łatwego publicznego dostę pu do określonych
informacji jednoz nac z nie ciąży na producencie /i m p or t er z e kosmetyku, który
ma posiadać takie informacje jako element informacji o produkcie. Państwa
Członkowskie
poprze z
odpowiednie
ustawodaws two
zapewniają
wywią zywanie się przez przedsię biorstwa z tego obowią zku.
3
4

Ustawa o zmianie ustawy o kosmetykach, DzU z 2004 r, nr 213, poz 2158, art. 11, ust. 2a.
W Polsce – ustawa weszła w życie 15 paź dziernika.2004r.

7

Konsument moż e zawsze złożyć skargę do właściwego urzę du, jeśli nie
otrzyma odpowiedzi od producenta lub uważ a, że odpowiedź ta jest niepełna.
Informacja na temat takiej moż liwości jest zamieszcz on a w katalogu
adresowym, który jest udostę pniony przez stowar zys zenie Colipa. W celu
podkreślenia zaangaż owania wszystkich uczestników w ten proces,
utworzo n o połączenia pomię dzy stronami internetowymi stowarzys zenia
Colipa, właściwymi urzę dami Państw Członkowskich oraz Komisją.
Osoby zainteresowane są uprawnione do uzyskania odpowiedzi w ciągu trzech
tygodni od złożenia proś by do producenta.
Jakie informacje są udostę pniane publicznie?
Dane identyfikac yjne produktu: nazwa produktu i nazwa
przedsię biorst wa.
Jakoś ciowy i ilościowy skład produktu (art. 7a ust.1 lit.a) 5 .
•

Wykaz składników jest podawany na opakowaniu kosmetyku. Wykaz
ten musi zawierać substancje znajdują ce się na liście 26 substancji,
które na mocy siódmej poprawki dodano do załącznika III.
Wymagane jest podawanie informacji o tych składnikach, jeśli ich
stężenie w kosmetyku przekracza:
0,001% dla produktów pozostają cych na skórze,
0,01 % dla produktów spłukiwanych.
Substancje te oraz ich nazwy wg INCI podano w załączniku 3 do
niniejszego Przewodnika Technicznego .
W przypadku produktów sprzedawanych w wielu odcieniach
kolorów, należ y użyć określenia „moż e zawierać” i wymienić
wszystkie składniki.
Informacje jakościowe powinny być zgodne
podaną na opakowaniu produkt u.

•

z listą składników

W przypadku składników kosmetycznych zawartych w produkcie,
które są takż e przedmiote m dyrektywy 67/548 /EWG 6 (dyrektywa o
substancjach niebezpiecznych), należ y podać ich stężenie. W razie
koniecznoś ci – aby nie narus z ać tajemnicy handlowej lub praw
własności intelektualnej – wartość ta moż e być zaokrą glona i podana
w postaci „< x %” lub, alternatywnie, moż na podać zakres stężenia (x
- y %).

5

Ustawa o zmianie ustawy o kosmetykach z 27.08.2004, DzU nr 213, poz 2158, art. 11, ust.
2a.
6 Ustawa o substancja i preparat ach chemicznych, Dz. U. z 2001r. nr 11 poz.84
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•

Odnoś nie kompozycji zapachowych oraz aromatycz nych, art. 7a
ust.1 lit. a) 7 dyrektywy kosmetycznej mówi o ujawnieniu właściwemu
organowi nazwy i numeru kodu kompo zycji oraz toż samoś ci
dostawcy, co jest częścią wymagania dotyczą cego dossier
kosmetyku. Informacje te są generalnie przed miotem tajemnicy
handlowej i częścią własności intelektualnej przedsię biorstwa, a więc
nie mus zą być udostę pniane publicznie.

Dane
dotyc zą ce
niepożą danych
skutkó w
dla
8
spow od o w a n y c h uż yciem produktu (art. 7a ust.1 lit.f) .

zdrowia

•

Właściwe informacje, oparte na danych europejskich, dotyczą ce
częstotliwości i charakter u działań niepożą danych, zwią zanych z
produkte m wprowadz onym do obrotu w Pań stwach Członkowskich
UE.

•

„Niepożą dany skutek dla zdrowia” to efekt uboczny, który nastę puje
w zwią zku z normalnym lub dającym się w racjonalny sposób
przewidzieć użyciem produkt u kosmetycznego. Powinien zachod zić
wyraź ny zwią zek pomię dzy osobą, której skutek ten dotyczy, a
produkte m;
niepożą dane
skutki
nie obejmują
przypadków
niepopartych dowoda mi lub zrelacjonowanych w niejasny sposób,
czy też wynikają cych z użycia produkt u w nadmiernych ilościach lub
niezgodnie z przez nac ze niem; nie obejmują takż e działań
zwią zanych z elementa mi towarzyszą cymi produkt owi, takimi jak
opakowanie.

•

Niepożą dane skutki dla zdrowia obejmują reakcje podraż nieniowe
lub alergiczne skóry lub oczu, lecz nie są do nich ograniczone; jeśli
wystę pują inne niepożą dane skutki, powinny zostać również
wyszczególnione.

•

W celu zapewnienia porównywalnych informacji udostę pnianych
publicznie, przedsię biorstwa powinny zasadniczo obliczać wartość
oznaczają cą liczbę przypadków na milion sztuk kosmetyków
wprowad zo nych do obrotu (uwzglę dniają c wszystkie Pań stwa
Członkowskie, ale z wyłączeniem rynków spoza UE). Jednakż e w
sytuacjach, gdy rzeczywista liczba produktów wprowadzo nych do
obrotu jest mała (np. w przypadku niedawnego wprowadzenia na
rynek lub sprzedaż y w dystrybucji ograniczonej), moż na podać
rzeczywistą liczbę wystą pienia niepożą danych skutków dla zdrowia.

W jaki spos ób informacje powinn y być udostę pniane publicznie?
7

Ustawa o kosmetykach z 30.03.2001, DzU nr 42, poz. 473 art. 11.1.1.
Ustawa o zmianie ustawy o kosmetykach z 27.08.2004, DzU nr 213, poz 2158, art. 11, ust.
2a
8
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Informacje przedstawione powyż ej muszą być ujawnione na życzenie, jednak
nie mus zą być publikowane.
Obecnie etykieta każ dego kosmetyku wprowadzo nego do obrotu w UE musi
zawierać adres na terenie UE, pod którym informacja o produkcie jest łatwo
dostę pna dla właściwych organów. Adres musi być podany w taki sposób, aby
wystarczał służbom pocztowym do doręczenia na miejsce. Przedsię biorstwa
powinny zadbać o to, aby moż na było je łatwo zidentyfikować na podstawie
informacji podanych na etykiecie produktu.
W celu ułatwienia konsu men t o m dostę pu do stosownych informacji o
prod ukcie, branż a kosmetyczna
udostę pnia możliwość umieszcza nia
informacji kontaktowych na szczeblu europejskim, popr ze z prowadzenie
centralnego
katalogu
publicznego
przedsię biorstw
wprowadzają cych
kosmetyki do obrotu na rynku UE. Katalog jest udostę pniony przez internet i
zawiera nazwy oraz dane kontaktowe (adres, telefon, faks, e- mail, stronę
internetową) tych przedsię biorstw. Katalog będzie stanowił centralny wykaz
punktów kontaktowych, lecz nie bę dzie źródłem informacji o produktach.
Przedsię biorstwa same udostę pnią informacje na życzenie konsu me n t a.
Przedsię biorstwa
wybiorą
najodpowiedniejsze
dla
siebie
miejsca
komu nikowania
tych informacji, mają c na uwadze
to, że osoby
zainteresowane zawsze będą mogły skorzystać z adresu na opakowaniu.
Przedsię biorstwa, które nie są członkami stowar zys zenia Colipa, mogą
zdecydować się na umieszczenie w katalogu swoich danych kontaktowych.
Właściwe urzę dy powinny pomóc w informowaniu tych przedsię biorstw o
istnieniu katalogu.
W rezultacie konsume nci, którzy będą chcieli dotrzeć do informacji, będą
mieli co najmniej jedną z nastę pują cych moż liwości:
napisać do przedsię biorstwa pod adres wydrukowany na opakowaniu
produkt u lub pod adres podany w centralnym katalogu publicznym;
zadzwonić do przedsię biorstwa pod numer, który moż e być
wydrukowany na opakowaniu produkt u lub podany w centralnym
katalogu publicznym;
skontaktować się z przedsię biorstwem korzystają c z adresu poczty
elektronicznej;
odwiedzić stronę internetową przedsię biorstwa, której adres jest
wydrukowany na opakowaniu produkt u lub podany w centralnym
katalogu publicznym;
W przypadku przedsię biorstw (głównie małe i średnie przedsię biorstwa MŚP), które nie mają infolinii lub stron internetowych, konsume nt o m nadal
pozosta nie moż liwość napisania pod adres podany na opakowaniu.
Przedsię biorstwa mus zą zadbać o moż liwość udzielenia odpowiedzi
konsu men t o m z każ dego miejsca na terenie Unii Europejskiej. Należy takż e
prowad zić rejestr wszystkich otrzyma nych próś b i udzielonych odpowiedzi.
10

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
1. Ustalenie punktów kontaktow y c h
Przedsię biorstwa powinny mieć swoją strategię publicznego udostę pniania
informacji. Katalog umoż liwia przedsię biorstwu podanie odrę bnego punktu
kontaktowego lub punktów kontaktowych w każ dym Państwie Członkowskim
i mogą to być: adres pocztowy, numer telefonu lub faksu, adres e- mail, adres
internetowy lub wszelkie ich kombinacje.
Na przykład przedsię biorstwo moż e zadecydować się na podanie numer u
telefonu w niektórych Pań stwach Członkowskich, adresu lub adresów e- mail
w innych oraz konkretnego adresu pocztowego w pozostałych. Należy
pamię tać, że poza moż liwościami kontaktu, które przedsię biorstwo zdecyduje
się podać, konsume nt z każ dego miejsca w UE moż e napisać pod adres
wydrukowany na opakowaniu i będzie oczekiwał odpowiedzi w swoim języku.
Sprostanie temu jest moż liwe ze wzglę du na ograniczony zakres informacji,
do których otrzymania konsu men t jest uprawniony.
Podejmują c
decyzję o tym,
jakie
punkty
kontaktowe
ustanowić,
przedsię biorstwa powinny pamię tać o potr zebie zapewnienia dokładnych i
spójnych informacji poprze z każ dy z nich. Przedsię biorstwa powinny
zapewnić właściwą koordynację wewnę trzną pod tym wzglę dem oraz mogą
zdecydować się na podanie ograniczonej liczby punktów na całym obszar ze
Wspólnoty.
Po ustaleniu punktów kontakt u dla każ dego Pań stwa Członkowskiego,
przedsię biorstwa mogą przeka zać stosowne informacje do stowar zys zenia
Colipa. Instrukcje dotyczą ce katalogu, w jaki sposób zamieścić omawiane
informacje na stronie internetowej moż na uzyskać w Stowarzyszeniu
Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej.
2. Deklaracja dotyczą ca składu jakoś cioweg o
W odpowiedzi na zapytanie osoby zainteresowanej dotyczą ce składu
jakościowego produkt u kosmetycz nego, konieczne będzie zidentyfikowanie
prod uk t u i rynku, z którego pochod zi. Pytający będzie musiał pomóc w
identyfikacji tego produkt u, popr ze z określenie marki i wariantu, czy nawet
podanie numer u partii lub numeru referencyjnego. Nastę pnie należ y podać
jedynie listę składników produkt u, którego dotyczy zapytanie, wg nazw INCI,
taką jak podano na etykiecie tego produktu.
3. Deklaracja dotyczą ca składu iloś ciowego
Przedsię biorstwa powinny dokonać porównania pełnego wykazu substancji w
załączniku I do dyrektywy 67/548 /EWG 9 z własnym wykaze m składników, aby
zidentyfikować i spisać wszystkie produkty, w których choć jedna z nich jest
wykorzystana. Nastę pnie należ y ustalić poziom użycia w każ dym produkcie
oraz dla każ dego przypadku podjąć decyzję dotyczą cą sposobu, w jaki
informacje te mają być ujawniane.
Wykaz substa ncji niebez piecznych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem, Załącznik do
Rozporzą dze nia Ministra Zdrowia z 02.09.2003 Dz.U nr 199, poz. 1948.
9
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Skład ilościowy kosmetyku moż na określić podają c dokładne stężenie (jako
procent całości), moż na podać maksymalny poziom (nie więcej niż x%) lub
moż na podać zakres (pomię dzy x- y%). Wyboru sposobu dokonuje według
swojego uznania przedsię biorca zapewniają c, że podane wartości maksymalne
lub zakresy odpowiadają rzeczywistemu poziomowi zawartoś ci substancji w
prod ukcie.
W odpowiedzi na proś bę osoby zainteresowanej o udostę pnienie informacji
ilościowych o produkcie kosmetycznym, konieczne będzie zidentyfikowanie
prod uk t u i rynku, z którego pochod zi. Pytający będzie musiał pomóc w
identyfikacji tego produkt u, popr ze z określenie marki i wariantu, czy nawet
podanie numer u partii lub numeru referencyjnego. Nie ma obowią zku
podawania informacji o pełnym składzie ilościowym, należ y tylko
poinformować o substancjach sklasyfikowanych jako niebezpieczne, o których
mowa w dyrektywie 67/548 /EWG 10 .
Pomimo trudnoś ci praktycznych z tym zwią zanych producenci nie mogą
ograniczyć swej odpowiedzi wyłącznie do substancji wykazanych w
załączniku I dyrektywy 67/548 /EWG, lecz muszą takż e wykazać te substancje,
które zostały sklasyfikowane jako niebezpieczne przez dostawcę. A zatem
trzeba będzie podać ilościową informację o wszystkich takich substancjach,
jeśli wystę pują w produkcie, którego dotyczy zapytanie. W praktyce będzie to
oznaczało sprawdzenie każ dego składnika receptury będącej przed miote m
zapytania z właściwymi danymi dotyczą cymi bezpieczeń stwa dostarczony mi
przez dostawcę np. w formie karty charakterystyki. Jeśli dostawca
sklasyfikował substancję jako niebezpieczną (niezależ nie od powodu), będzie
to oznaczone zwrotem R wskazują cym rodzaj zagroż enia. Taki składnik musi
być wtedy uznany za „obję ty dyrektywą 67/548 /EWG” i należ y podać dane
ilościowe konsu men t owi zwracają cemu się o taką informację.

10

Ustawa o subst ancja i preparatach chemicznych, Dz. U. z 2001r. nr 11 poz.84
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Prawdopo dobnie najłatwiej będzie podać ilość w procentach, po nazwie
składnika w deklaracji składu jakościowego, np.
nazwa wg INCI a (x%)
nazwa wg INCI b
nazwa wg INCI c (<y%)
nazwa wg INCI d (x- y%)
nazwa wg INCI e
itd., gdzie brak danych procentowych oznacza, iż substancja nie jest obję ta
dyrektywą 67/548 /EWG, a więc skład ilościowy nie musi być podawany.
4. Niepożą dane skutki dla zdrowia
Niepożą dane skutki dla zdrowia są jasno zdefiniowane i nie należy do nich
zaliczać niepopar tych dowoda mi skarg konsume nt ów o innym charakter ze.
Tylko potwierdz one dane o niepożą danych skutkach dla zdrowia ludzkiego
wynikających z użycia kosmetyku mogą być udostę pniane publicznie.
Artykuł 7 lit. a) i f) 11 dyrektywy kosmetycznej już teraz zobowią zuje
przedsię biorstwa do odnotowywania niepożą danych skutków dla zdrowia w
informacji o produkcie. Przedsię biorstwa muszą posiadać odpowiedni system,
który umoż liwia rejestrowanie wszystkich potwierdz onych przypa dków
wystą pienia takich niepożą danych skutków na każ dym rynku w odniesieniu
do konkretnych produkt ów.
W odpowiedzi na zapytanie od osoby zainteresowanej w sprawie danych o
niepożą danych skutkach, konieczne będzie dokładne zidentyfikowanie
prod uk t u, którego dotyczy zapytanie, ponieważ receptura moż e się zmieniać,
a niepożą dane skutkie zwią zane są z konkretną recepturą . Pytający będzie
musiał być w stanie pomóc w identyfikacji tego produkt u, poprze z określenie
marki i wariantu, czy nawet podanie numer u partii lub numeru
referencyjnego.
Komisja i Pań stwa Członkowskie zgodziły się ze stanowiskiem stowarzys zenia
Colipa, że niepożą dane skutki powinny być przedstawiane w sposób
ujednolicony. W większości przypadków rzeczywista liczba niepożą danych
skutków powinna być wykorzysta na do obliczenia wartości przedst awiają cej
ich liczbę na 1 000 000 sztuk wprowadz o nych do obrotu.
Jeśli rzeczywista ilość kosmetyków wprowadzo n a do obrotu jest niewielka
(np. w przypadku niedawnego wprowadzenia na rynek lub sprzedaż y w
dystrybucji ograniczonej), takie wyliczenie moż e dać znieks ztałcony obraz. W
takich sytuacjach należ y podać rzeczywistą liczbę przypadków wystą pienia
niepożą danych skutków.
Ponadto należ y określić charakter niepożą danych skutków; z reguły są to
reakcje podraż nieniowe albo alergiczne skóry lub oczu; jednakż e, jeśli
wystę pują inne objawy, powinny one zostać wyszczególnione. Specjalista,
który bada niepożą dane skutki będzie stosował własne określenia. Charakter
tych objawów moż e być podany w sposób półilościowy po wartoś ci
oznaczają cej częstotliwość ich wystę powania.
11

Ustawa o kosmetykach z 30.03.2001, DzU nr 42, poz. 473 art. 11.1.5.
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Zatem typowa odpowiedź moż e brzmieć nastę pują co: niepożą dane skutki dla
zdrowia – mniej niż 1 na 1 000 000 sztuk, głównie podraż nienia skóry i kilka
przypad ków alergii skórnych.
Po żadnym pozore m nie powinno się podawać dodatkowych informacji, które
mogłyby umoż liwić identyfikację konkretnych niepożą danych skutków dla
zdrowia, mają cych zwią zek z konkretnymi skargami.
5. Pisma z odpowied ziami
Osoba zainteresowana bę dzie oczekiwała odpowiedzi od przedsię biorstwa w
ciągu trzech tygodni od otrzymania przez przedsię biorstwo proś by o
informacje. Jeśli będzie niezadowolona ze sposobu, w jaki załatwiono jej
proś bę, będzie miała moż liwość złożenia skargi do właściwego organu
krajowego 12 . Przedsię biorstwa powinny rejestrować wszystkie zapytania i
odpowiedzi, aby ułatwić rozpatrywanie podobnych przypadków.
Przedsię biorstwa, które zdecydują się na odpowiadanie na zapytania
telefonicznie, muszą zapewnić dobre przeszkolenie konsultant ów oraz
utrzymywać odpowiedni rejestr połączeń telefonicznych.
Stowarzyszenie Colipa przygotowało dla swoich członków standar dowe pisma
z odpowiedzia mi, aby zagwarantować możliwość udzielenia
przez
przedsię biorstwo odpowiedzi w języku osoby zainteresowanej. Zakłada się, że
pisma te będą dostę pne w każ dym z języków oficjalnych poszer zo nej Unii
Europejskiej i będą tak pomyślane, że będzie moż na w nich zawrzeć akapity z
odpowiedzia mi dotyczą cymi składu jakościowego i ilościowego oraz
niepożą danych skutków dla zdrowia.

12

W Polsce jest to Główny Inspektor Sanitarny
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2.2. DANE DOTYCZĄCE TESTÓW NA ZWIERZĘTACH
W INFORMACJI O KOSMETYKU
Uwaga, dane te nie należą do informacji podlegają cych wym og o w i
publicznego ujawniania!
Nowy wym óg prawny z artykuł u 7a ust. 1 lit. h) Dyrekty w y 7 6 / 7 6 8 / EWG
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Cytat: „dane dotyczą ce testów na zwierzę tach, przeprowadzonych przez
producenta, jego przedstawicieli lub dostawców w trakcie opracowania lub
badania bezpieczeń stwa produktu lub jego składników, w tym testów na
zwierzę tach przeprowad za n ych w celu spełnienia wymogów przepisów
ustawowych lub wykonawcz ych w pań stwach trzecich.”
ZAKRES INFORMACJI
Zakres tego wymogu zawartego w sódmej poprawce powinien być
interpretowany przy uwzglę dnieniu informacji, które przedsię biorstwa
kosmetyczne mogą posiadać lub których zdobycia moż na w uzasad niony
sposób oczekiwać.
„Dane dotyczą ce testów na zwierzę tach” należ y interpretować jako wykaz
przeprowad z o nych testów, wraz z informacjami dotyczą cymi rodzaju testu.
„Wytwórca” oznacza producenta produktu kosmetycz nego.
„Przedstawiciel” oznacza osobę działającą w imieniu producenta kosmetyków
(np. wytwórca działający na zlecenie, zakład badawczy, z którym zawarto
umowę).
„Dostawca” oznacza tylko osobę prawną , która dostarcza surowce
kosmetyczne producentowi kosmetyków. Nie musi być to producen t
surowców.
Postanowienie
stosuje
się do
wszelkich
testów
na
zwierzę tach,
przeprowad z o nych przez kogokolwiek z wyżej wymienionych na kosmetykach
i ich składnikach po 11 wrześ nia 2004, w trakcie opracowania lub badania
bezpieczeń stwa produktu lub jego składników, niezależ nie od tego, czy test
był przeprowa d z o ny na obszar ze Unii Europejskiej czy gdziekolwiek poza jej
terytoriu m. Informacje te muszą być zawarte w informacji o produkcie i
dostę pne dla właściwych organów w celu przeprowad ze nia przez nie
inspekcji.
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
Nowa informacja, o której mowa, musi być zawarta w informacji o
produkcie (art. 7a) od dnia 11 wrześ nia 2004. 14
Przedsię biorstwa powinny zapewnić, żeby osoba odpowiedzialna za
aktualizowanie informacji o produkcie (art. 7a) była w odpowiednim
czasie
powiadomiona
o
wszelkich
testach
na
zwierzę tach
przeprowad z o nych przez przedsię biorstwo (lub w jego imieniu).
Przedsię biorstwa powinny uzgodnić ze swoimi dostawcami system
powiadamiania, aby zagwarantować , że dostawca niezwłocznie
13
14

Ustawa o zmianie ustawy o kosmetykach z dnia 27.08.2004, DzU nr 213, poz 2158, art. 4a
W Polsce weszły w życie 15.10.2004.
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poinform uje
producenta
o wszelkich testach
na zwierzę tach,
zwią zanych
z opracowywaniem
lub badaniem
bezpieczeń stwa,
przeprowad z o nych przez tego dostawcę na substancjach, które
dostarcza producentowi kosmetyków.
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2.3. OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTÓW KOSMETYCZNYCH
PRZEZNACZONYCH DLA DZIECI ORAZ PRODUKTÓW PRZEZNACZONYCH
DO ZEWNĘTRZNEJ HIGIENY INTYMNEJ
Nowy wym óg prawny: artykuł 7a ust.1 lit. d) Dyrekty w y 76 / 7 6 8 / EWG 15
Cytat: „Ocena wpływu kosmetyku na bezpieczeń stwo zdrowia ludzi. W tym celu
producent bierze pod uwagę ogólny profil toksykologiczny składników, ich
strukturę chemiczną oraz stopień zagroż enia. W szczególności bierze pod
uwagę cechy miejsc, w których kosmetyk będzie stosowany lub grupę
odbiorców, dla której jest on przeznaczony ze szczególnych uwzglę dnieniem
kosmetyków przeznaczonych wyłącznie do zewnę trzej higieny intym nej oraz
dla dzieci poniżej trzeciego roku życia.”
ZAKRES INFORMACJI
Produk ty przeznacz o ne do stosowania u dzieci poniż ej trzech lat oraz
prod uk ty przez nac z one wyłącznie do zewnę trznej higieny intymnej zostały
wyodrę bnione przez siódmą poprawkę jako rodzaje produktów wymagają ce
szczególnej uwagi, zwłaszcza w świetle szczególnych cech zwią zanych z
naraż eniem na działanie produktu.
Siódma poprawka przypomina branż y o istniejącym na mocy art. 2 i 7a lit. d)
dyrektywy
kosmetycznej
obowią zku
szczególnej
oceny
produktów
przezn ac zo nych do stosowania u dzieci lub do higieny intymnej.
Takie artykuły jak podpaski, tampony i pieluchy nie mieszczą się w definicji
prod uk t u kosmetycznego, a zatem nie wchodzą w zakres dyrektywy
76/7 68 /EWG. Jednakż e definicja produktu kosmetycznego obejmuje produkty
do zewnę trznej higieny intymnej (specjalne mydła, płyny itd.) lub kremy i
balsamy do pielęgnacji skóry pod pieluszką .
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
Skład takich produktów musi być starannie dobierany pod kątem
łagodności oraz jest przed miote m oceny dotyczą cej szczególnego
ryzyka, która bierze pod uwagę w szczególnoś ci grupę docelową, u
której produkt bę dzie stosowany (np. w przypadk u produkt ów
opracowanych dla dzieci poniż ej trzech lat) oraz obszarów ciała, na
których kosmetyk bę dzie stosowany (np. w przypadk u produkt ów do
zewnę trznej higieny intymnej), co już stało się powszechną praktyką.
Osoby dokonują ce oceny bezpieczeń stwa powinny zapewnić, że ocena
bezpieczeń stwa potwierdzała zgodnoś ci produkt u z tym wymogiem.
Komitet Naukowy ds. Produktów Kosmetycznych i Produktów
Nieżywnościowych Przeznacz onych dla Konsument ów (SCCNFP) wydał
pią tą
wersję
Wytycznych
dotyczą cych
badania
składników
kosmetycznych i oceny ich bezpieczeń stwa 16 . Wytyczne te mówią w
szczególnoś ci o kontakcie z kosmetykami skóry u dzieci oraz
stwierdzają , że zbę dne jest stosowanie dodatkowych wskaź ników
bezpieczeń stwa, gdy chodzi o nieus zkod z o ną skórę. SCCNFP już
wcześ niej
wydał
opinię
w
sprawie
„Obliczania
marginesu
bezpieczeń stwa składników zawartych w kosmetykach, które mogą być
stosowane na skórę u dzieci” 17 i opinia ta została włączona do piątej
wersji wytycznych.
15

Ustawa o zmianie ustawy o kosmetykach, DzU z 2004 r., nr 213, poz 2158, art. 11, ust. 1
pkt. 4
16
SCCNFP/0690 / 0 3 wersja ostatecz na; 20 paź dziernika 2003
17 SCCNFP, Stanowisko 0557 / 02

17

Osoby oceniają ce bezpieczeń stwo powinny zapewnić, aby sprawoz da nie
z oceny uwzglę dniało zamierzone zastosowania ocenianego produkt u,
zwłaszcza jeśli jest on przeznac z ony do stosowania u dzieci poniż ej
trzeciego roku życia lub jest przeznacz o ny wyłącznie do zewnę trznej
higieny intymnej.
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3. OZNAKOWANIE OKRESU TRWAŁOŚCI PRODUKTU:
„OKRES TRWAŁOŚCI PO OTWARCIU”
Nowy wym óg prawny: artykuł 6 ust.1 lit. c) Dyrekty w y 76 / 7 6 8 /EWG
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Cytat: „(…)Wskazanie terminu trwałości nie jest obowią zkowe w przypadku
produktów kosmetycznych o minimalny m okresie przydatności do użycia
dłuższym niż 30 miesięcy. Produkty takie zawierają informację o okresie po
otwarciu opakowania, w jakim kosmetyk może być stosowany bez stwarzania
zagroż enia dla zdrowia uż ytkownika. Informacja ta powinna zawierać symbol
podany w załączniku VIIIa 19 oraz wspomniany okres (w miesiącach i/lub
latach).”
ZAKRES INFORMACJI
Niniejszy wymóg oznakowania obowią zuje w odniesieniu do produkt ów
wprowad zo nych do obrotu przez producenta lub importera do Unii
Europejskiej po 11 marca 2005.
Dotyczy on wyłącznie produktów, których okres trwałości jest dłuższy niż 30
miesięcy. Dla produktów, których okres trwałości wynosi 30 miesięcy lub jest
króts zy, utrzymany został dotychczas owy system oznakowania terminu
trwałości.
Siódma poprawka nie przewiduje żadnych szczególnych odstę pstw od tego
wymogu. Jednak pojęcie ‘okres trwałości po otwarciu’ nie ma zastosowania do
niektórych kategorii produktów:
a. Produkty do jednorazowego zastosowania, ponieważ nie ma okresu
uż ytkowania takich produkt ów.
b. Produkty opakowane w pojemniki, które uniemoż liwiają kontakt
produkt u ze środowiskiem zewnę trznym (np. szczelne pojemniki
pod ciśnieniem takie jak aerozole itp.), ponieważ nie nastę puje
otwarcie produkt u i jego kontakt ze środowiskiem zewnę trznym.
c. Produkty, w przypadku których nie zachod zi ryzyko pogorszenia
się ich jakości zdrowotnej, które mogłoby prowadzić do
niezgodnoś ci produkt u z art. 2 20 dyrektywy kosmetycznej. Oznacza
to, że produkt kosmetyczny wprowadzo ny do obrotu nie moż e
stwarzać zagroż enia dla zdrowia użytkownika, jeśli używa się go w
normalnych i dają cych się przewidzieć racjonalnych warunkach
stosowania.
Otwarcie produktu ma miejsce wtedy, kiedy konsume n t używa produkt u po
raz pierwszy. Powinno się, zatem uznać, że okres podany na opakowaniu
zaczyna upływać od pierwszego użycia produkt u.
Parametry trwałości, na których opiera się oznaczanie „okres trwałości po
otwarciu”, zwią zane są z bezpieczeń stwem konsume nt a, a nie z
właściwościami użytkowymi produkt u. Trwałość produkt u kosmetycz nego
jest już zdefiniowana w dotychczas obowią zują cych przepisach. Nie istnieje
18
19
20

Ustawa o zmianie ustawy o kosmetykach, DzU nr 213, poz 2158, art. 6.2.4.
Roporzad z e nie MZ – bę dzie wydane
Ustawa o kosmetykach z dnia 30.03.2001, DzU nr 42, poz. 473, art. 4.1.
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jeden, naukowy test, który określałby „okres trwałości po otwarciu”, stą d tylko
prod ucen t moż e decydować o okresie trwałości po otwarciu kosmetyku.
Okres trwałości po otwarciu musi być podany na pojemniku i opakowaniu
jednostkowym zewnę trznym (tj. na pojemniku oraz na pudełku, jeśli
wystę puje).
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
Wytyczne, które mają pomóc Pań stwom Członkowskim w jednolitym
podejściu do wdroż enia wymogu dotyczą cego oznakowania okresu
trwałości po otwarciu opracowała Komisja. Mają one zostać
opublikowane w Dzienniku Urzę dowym Wspólnot Europejskich w
zwią zku z zatwierdzeniem przez organy prawne Komisji oraz Pań stwa
Członkowskie na zebraniu grupy roboczej ad hoc dnia 19 kwietnia
2004. Aktualny tekst wytycznych jest dostę pny na stronie internetowej
Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej.
Przedsię biorstwa - członkowie Colipa moż na otrzymać od tego
Stowarzyszenia szczegółowe wytyczne mogące pomóc ocenić okres
trwałości po otwarciu.
Okres trwałości po otwarciu oznacza się znakiem graficznym otwartego
słoika (przedstawionym w załączniku 1) przyję tym przez Komisję 5
wrześ nia 2003 r. (dyrektywa Komisji 2003 / 8 0 /WE, Dz.U. L 224 z
06.09.2003) 21 oraz okresem wyraż onym w miesiącach lub latach.
Członkowie Colipa mogą otrzymać ten symbol w plikach róż nych
formatów od swoich stowar zys zeń krajowych 22 lub od Colipa.
Okres należ y podać wewną trz lub obok symbolu. Rozmiar oraz
umiejscowienie znaku graficznego powinny być wybrane w taki sposób,
aby był on łatwo czytelny, zgodnie z wymogiem art. 6 ust. 1 dyrektywy
kosmetycznej 23
Jeśli okres podany jest w miesiącach, co jest zalecane przez
stowarzysz enie Colipa w celu uniknię cia niezrozu mienia, moż e on być
podany liczbą, po której stoi skrót M (litera M oznaczają ca menses , tj.
‘miesiące’ po łacinie). Nie ustalono żadnego skrótu dla lat.
Jeśli zamiast używania skrótu „M”, przedsię biorstwo życzy sobie
zapisać „miesiące/y” w całości lub wyrazić okres trwałości po otwarciu
Rozpor zą dzenie Ministra Zdrowia w sprawie ustalenia listy substa ncji niedozwolonych do
stosowania w kosmetykach, listy substa ncji dozwolonych do stosowania w kosmetykach
wyłącznie w ograniczonych ilościach, zakresie i warunkach stosowania, listy barwników,
substancji konserwują cych i promieniochron nych dozwolonych do stosowania w
kosmetykach, znaku graficznego wskazują cego na umies zcze nie dodatkowych informacji
oraz znaku graficznego inform ują cego, po jakim czasie od otwarcia opakowania kosmetyk
moż e być stosowany bez stwarza nia zagroż enia dla zdrowia uż ytkownika
22 Stowarzys zenie Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarc zej, ul. Kredytowa 2/7,
Warszawa; www.ascos det.org.pl
23 Ustawa o kosmetykach z dnia 30.03.2001, DzU 42 poz. 473, art. 6. ust.1.
21
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w latach, użyty wyraz będzie musiał być napisany w całości i
przetłumaczony na języki narodowe dla każ dego rynku, na który
kosmetyk jest przez nac z o ny.
Oznakowanie okresu trwałości po otwarciu, jeśli dotyczy, powinno się
znajdować zarówno na opakowaniu jednostkowym bezpoś rednim, jak i
na opakowaniu jednostkowym zewnę trznym (tj. na pojemniku mają cym
kontakt z produkte m oraz na pudełku, jeśli jest).
Decyzje o tym, czy podać na opakowaniu okres trwałości po otwarciu
czy nie, podejm uje osoba odpowiedzialna za wprowadz enie produkt u
do obrotu na rynku wspólnotowym.
Decyzja dotyczą ca okresu, który ma być podany na produktach, których
to dotyczy, również musi zostać podję ta przez osobę odpowiedzialną
za wprowadze nie produkt u do obrotu na rynku wspólnotowym.
Moż na skorzystać z szeregu stosownych metod, które dostarczą
dowodów na uzasadnienie okresu trwałości po otwarciu podanego na
produkcie, ponieważ nie istnieje oficjalnie zatwierdz ona metodologia,
którą moż na by zastosować.
Okres trwałości po otwarciu musi być podany na etykiecie w każ dym
przypadku, gdy pogors zenie się produkt u po otwarciu moż e stwarzać
zagroż enie dla zdrowia użytkownika. Pogorszenie się moż e być
zwią zane ze szkodliwym wpływem mikroorganiz m ów lub pogorsze nie m
się właściwości fizyko - chmicznych, które mogłyby prowad zić do
niezgodnoś ci z art. 2 24 dyrektywy kosmetycznej lub do spadku
skutecznoś ci, jeśli taki spadek ma wpływ na bezpieczeń stwo
uż ytkowania produkt u (np. ochrona UV w przypadk u produkt ów
mających stanowić ochronę przeciwsłoneczną).
Źródła informacji w zakresie oceny trwałości produkt u po otwarciu
mogą obejmować:
-

mikrobiologiczne testy obciążeniowe
dane dotyczą ce stabilności
dane analityczne (np. analiza środków konserwują cych)
typ opakowania
doświadczenie z podobnymi receptura mi oraz produkta mi
przyzwyczajenia i praktyki konsu men t ów.

Przedsię biorstwa powinny podejmować decyzję w sprawie określenia
okres trwałości po otwarciu dla każ dego produktu i wprowadzić nowe
elementy oznakowania, zawierają cego symbol, liczbę i literę M.
W przypadk u produktów szczególnie wraż liwych na zepsucie pod
wpływem mikroorganiz m ów, jeśli okres trwałości po otwarciu ma
24

Ustawa o kosmetykach z dnia 30.03.2001, DzU nr 42, poz. 473, art. 4.1
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zastosowa nie
i jeśli próbowanie
produkt u
w
sklepie
jest
prawdopo d obne, osoba odpowiedzialna za wprowadze nie produkt u do
obrotu musi rozważ yć zastosowanie odpowiednich środków mających
na celu zapobież enie otwarciu produkt u, zanim dotrze on do
konsu men t a ostatecznego.
Informacje dotyczą ce braku okresu trwałości po otwarciu lub podanego
okresu powinny być przechowywane w taki sposób, aby były łatwo
dostę pne dla właściwych organów.
Przedsię biorstwa powinny dołożyć starań , aby nie wprowadzić konsume nt a w
błąd, sugerują c mu, iż produkty mogą spowodować zagroż enie dla zdrowia
uż ytkownika, jeżeli okres trwałości po otwarciu zostanie przekroczo ny, jeżeli
nie jest prawdopod ob ne, aby takie zagroż enie wystą piło nawet, jeśli
nastą piłoby pogorszenie innych właściwości produkt u. Pań stwa Członkowskie
są szczególnie zainteresowane tym, aby zagwarantować niewprowad z a nie
konsu men t ów w błąd niewłaściwym oznakowaniem okresu trwałości po
otwarciu.
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4. OZNAKOWANIE SKŁADNIKÓW
4.1. WYMIENIANIE SUBSTANCJI WYMAGANYCH ZAŁĄCZNIKIEM III 76 / 7 6 8 / EWG

Nowy wym óg prawny: artykuł 6 ust.1 lit. g) Dyrekty w y
Cytat: „[(…)Kompoz ycje zapachowe i aro mat yc z n e oraz surowce, z których je
wytwor zono, określane są jako „substancja
zapacho w a” lub „substancja
aromat yc z n a”.] Jednakż e obecność substancji, których umieszcze nie wy m a g a n e jest
w kolum nie „inne ograniczenia i wy m a g a nia” w załączniku III, zaz n ac z a n a jest bez
wzglę du na ich funkcję w produkcie.”

ZAKRES INFORMACJI
Ten nowy prze pis rozs ze r z a oznakowa nie składników wprowa d z a ją c obowią zek
podawania na etykiecie 26 szczególnych substa n cji 25 , zgod nie z ich nazwa mi wg
INCI, nawet jeśli wchodzą w skład prod u k t u kosme tyc z n eg o jako część składnika
złożonego.
Obowią zek oznakowa nia dotyczy obecnoś ci substa ncji w stężeniu przek rac z a ją cym
próg, o którym mowa w załączniku III, niezależ nie od funkcji substa n cji i
niezależ nie od jej źródła (tj. czy została doda na jako taka czy też jako składnik
złożonego składnika kosmetyc z n eg o takiego jak wyciągi roślinne, olejki eteryc zn e,
kom po zycje zapac howe, kompo zycje aroma tyc z n e itd.). Próg wynosi 0,001% dla
kos me tyku pozos t ają cego na skórze i 0,01% dla kos me tyk u zmywanego ze skóry .
W przypa dk u produkt ów kosme tyc z n yc h składających się z kilku składników, które
są miesz a ne bezpoś rednio prze d zastos owa nie m, progi te odno s zą się do stężenia
subst a ncji w koń cowym / gotowym prod u kcie.
To doda tkowe oznakowa nie ma dostarc z ać infor m acji osobo m uczulo ny m, które
przes zły badania i wiedzą , których składników mus zą unikać; powie im ono, czy
subst a ncja, na którą te osoby są uczulo ne, jest obecna w prod u kcie. Nie ma wymogu
usuwania tych substa ncji, ani też potr ze by rozważ ania zmiany składu tak, aby
pozbyć się tych składników; przeważ ają ca większość użytkowników kos me tyków
nie bę dzie doświadczała żadnych niepożą danych skutków dla zdrowia zwią zanych
z obecnoś cią tych subs ta ncji.
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
Przedsię biors twa powinny uzyskać wiarygod n e infor macje od swoich
dostawców składników, dotyczą ce obecnoś ci 26 subst a n cji, a takż e ich
poziom u w surowcach, które nabywają .
Uzgodniono wspólne wytyczne stowar zy s z e nia Colipa i EFFA (European
Fragrance and Flavour Association – Europejskiego Stowarzys z e nia
Przemysłu Substancji Zapachowych i Smakowych) w zakresie wymiany
infor macji pomię dzy dostawca mi surowców zapachowych i prod u ce n t a m i
kos me tyków (załącznik 2). Dostawcy innych surowców powinni mieć
Oznaczonych w załączniku III dyrektywy kosmetycznej uwagą „Obecność substancji musi
być uwzglę dniona w wykazie składników, określonym w art. 6 ust. l lit. g), gdy jego stęż enie
przekracza: 0,001% dla kosmetyku pozos t ają cego na skórze i 0,01% dla kosme tyk u
zmywanego ze skóry ”.
25
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świadomość istnienia takiego wymogu, gdyż ich surowce również mogą
stanowić źródło niektórych składników, które należ y wykazać.
Etykiety produk t ów zawierają cych składnikami wymienion e w załączniku 3
mus zą zostać zmienione popr ze z poda nie nazw substa n cji, (jeśli jej
obecność przekrac z a wyznac z o ny próg) zgod nie ze zwykłym nazewnictwe m
składników (INCI) i zgodnie z zasada mi oznakowa nia określony mi w art. 6
ust.1 lit. g).
Jeśli stężenie składników wynosi >1%, powinny być one wykaza ne w
por zą dku odpowia dają cym stężeniu; jeśli ich stężenie jest <1%, powinny być
wydrukowane w dowolnym porzą dku na koń cu listy składników.
Nazwy wg INCI 26 składników, o których mowa, podan o w załączniku 3.
Wymóg stosuje się do produ k t ó w kos metyc z nyc h wprowad z a nych do obrot u
prze z producen t a lub impor tera do UE w dniu lub po dniu 11 marca 2005.
4.2. MOŻE ZAWIERAĆ / PARFUM/AROMA
Trzy aspekty oznakowa nia składników (znak „+ / - ” oznac zają cy „moż e zawierać”
„parfum” dla substa ncji zapac howych oraz „aro ma” dla substa ncji aroma tycz n yc h)
zostały przyję te prze z Pań stwa Członkowskie, w czasie wdraż ania szóstej
poprawki, chociaż nie zostały one włączone do tekstu tej poprawki opublikowanego
w Dzienniku Urzę dowym. Siódma poprawka (art.4) uznaje znak „+ / - ” oraz
wyraż enie „aroma”. Zwraca się uwagę prze d się biors two m, że „parfu m” i „aro ma” są
nazwa mi wg INCI i nie trze ba ich tłumaczyć na języki narodowe.
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5 . SUBSTANCJE SKLASYFIKOWANE JAKO CMR

ZAKRES INFORMACJI
Do dyrektywy doda no art. 4b o treś ci:
Wykorzysta nie w produktac h kosmetyc z n yc h substancji sklasyfikowa n yc h jako
rakotwórcze, mutage nn e lub szkodliwie działające na rozrodczość z kategorii 1, 2
lub 3, w rozu mie niu załącznika I do dyrekty w y 67 / 5 4 8 / EWG, jest zaka z a n e. W tym
celu Komisja podej m uje niezbę dne środki zgodnie z procedurą określoną w art. 10
ust. 2. Substancja zaklasyfikowa n a do kategorii 3 moż e być wykor z ysta n a w
kosmet y k ac h, jeśli zostanie ona uzna n a przez SCCNFP za dopuszcz alną do
wykorz ystania w produktac h kosmetyc z n yc h.
Komisja została, zate m zobowią zana do prze d s t a wie nia projekt aktu prawnego,
zgodnie z art. 10 ust. 2, który wprowad zi, odpowied ni m zapise m lub zapisa mi w
załączniku II do dyrektywy kosme tyc z n ej, zakaz stosowania substa n cji CMR
kategorii 1, 2, lub 3, jak również uwzglę dni ocenę substa n cji kategorii 3 prze z
SCCNFP.
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
Substancje sklasyfikowane jako CMR kategorii 1, 2 lub 3 to substa ncje
uznane za takie i wykaza ne w załączniku I do dyrektywy 67 / 5 4 8 /EWG 26 .
Przedsię biors twa powinny sprawd zić, czy którakolwiek z subs ta ncji obecnie
sklasyfikowanych jako CMR kategorii 1, 2 lub 3 są używane, bezp oś red nio
lub poś rednio, jako składniki któregokolwiek prod u k t u.
Substancje sklasyfikowa ne jako CMR kategorii 1 lub 2 mus zą zostać usunię te
z produk t ów kos me tycz nyc h wprowa d z a n yc h do obrot u dnia 11 wrześ nia
2004 27 lub po tej dacie. Jednakż e dokładne wymogi bę dą zależ ały od
sfor m ułowań poprawki dostos ow ują cej dyrektywę do postę pu technicz n e go,
zapro po n ow a nej prze z Komisję.
Substancje sklasyfikowane jako CMR kategorii 3 mogą być używane w
kos me tykac h wprowa d z a nyc h do obrot u dnia 11 wrześ nia 2004 28 lub po tej
dacie tylko wtedy, gdy zostały ocenione jako bezpiec z n e prze z SCCNFP. Jeśli
prze dsię biors two zamier z a stosować subs ta n cję sklasyfikowan e jak CMR
kategorii 3 po tej dacie, musi sprawd zić , czy SCCNFP wydało opinię
pozytywną (patrz załącznik 5).
Substancje sklasyfikowane jak CMR kategorii 3, które zostały takż e
pozytywnie zaopiniowane prze z
SCCNFP, mogą być stosowan e, z
zastr z eż enie m wszelkich szczególnych ograniczeń zawartych w dyrektywie
kos me tycz nej.
Uwaga: Niniejsze wskazówki mogą ulec zmianie, gdy tylko Komisja Europejska
prze ds t awi swoje wnioski dotyczą ce wdroż enia prze pisów z siód mej poprawki.
Należ y również zauważ yć, że opinie SCCNFP jako takie nie są akta mi prawny mi i
nie są prawnie wiążące.

W Polsce: załącznik do rozpor zą dzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu substancji
niebezpiecz nych wraz z ich klasyfikacją i oznakowaniem
27
W Polsce od 15.10.2004r.
28 W Polsce od 15.10.2004r
26
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6. STWIERDZENIA REKLAMOWE O NIEPRZEPROWADZANIU TESTÓW NA
ZWIERZĘTACH
Siódma poprawka dopus zc z a użycie w reklamie stwierd z eń dotyczą cych
niepr z e p r owa d z a nia testów na zwier zę tach w czasie opracowywania prod u k t u
kos me tycz nego, ale też zwraca uwagę, że istnieje zagroż enie, że deklaracje takie
mogą wprowa d zić konsu m e n t a w błąd. Komisja, w poro z u m ie niu z Pań stwa mi
Członkowski mi przystą piła do opracowywania wytycznych w tym wzglę dzie 29 .
Colipa pracuje obecnie wraz z Komisją i innymi głównymi zainteresowa ny mi nad
wytycz nymi, które zapewnią przejr zy s t ość i wspólne kryteria, na których opierać
się mają takie deklaracje.
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
Do
czasu
opublikowa nia
prze z
Komisję
ostatec z nyc h
wytycznych,
prze dsię biors twa
powinny
zachować ostroż ność, aby takie deklaracje
umies zc z o ne na opakowa ni u lub też w towarzys zą cych prod u k t o wi tekstac h
reklamowym nie powodowały prawdo p o d o b ień s twa wprowa d z e ni a konsu m e n t a
w błąd.

Tekst ten bę dzie dostę pny w Stowarzys z e n i u Produce n t ó w Kosmetyków i Chemii
Gospoda rc ze j.
29
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7. PRZEPISY DOTYCZĄCE TESTOWANIA NA ZWIERZĘTACH: ZAKAZY
WPROWADZANIA DO OBROTU

Do dyrektyw y kosmetyc z nej dodano art. 4a:
1. Nie narusz ają c zobowią zań
Członkowskie zabraniają:

ogólnych,

wynikają cych

z

art.

2,

Państwa

a) obrotu produkta m i kosmetycz n y m i, których finalna receptura , w celu spełnienia
wymogów niniejszej dyrekty w y, była poddan a testo m na zwierzę tach przy użyciu
metod innych niż metody alternaty w n e, mi mo że takie metody alternaty w n e zostały
uznane i przyję te na poziomie wspólnotowy m w poszano wa niu rozwoj u metod
uznaw alnoś ci w ramach OECD;
b) obrotu produkta m i kosmetycz n y m i, zawierają cy mi składniki lub ich ko mbin acje,
które, w celu spełnienia wy mogó w niniejszej dyrekty w y, były testowa n e na
zwierzę tach przy zastosowaniu metod innych niż metody alternaty w n e, mi mo że
takie metody alternaty w ne zostały uzna ne i przyję te na pozio mie wspólnotowy m w
poszanow a niu rozwoju metod uznaw alności w ra mac h OECD;

ZAKRES INFORMACJI
W zwią zku z powyż szy m obowią zuje zakaz wprowad z a nia do obrotu prod u k t ó w
kos me tycz nyc h, które były testowa ne na zwier zę tach albo, które zawierają składniki
lub kombinacje składników, które były testowan e na zwierzę tach. Zakaz ten stosuje
się tylko do testów prze pr owa d z o n yc h w celu spełnienia wymogów dyrektywy
kos me tycz n ej, gdy takie metody testów na zwierzę tach zost ały zastą pione prze z
jedną lub więcej metod alterna tywnych, które zostały zatwierd z o n e i przyję te na
szc ze bl u wspólnot owym w posza no wa ni u proced u r OECD.
Harmonogra m stopniowego wycofywania pos zc z eg ólnych testów na zwierzę tach,
ustali i poda do publicz nej wiado m o sci Komisja. Harmon o g ra m ten ma zostać
przesłany Parlamen t owi Europejs kie m u oraz Radzie.
Zakaz wprowad z a ni a do obrot u wchod zi w życie zgod nie z porzą dkie m poda ny m w
harm onog ra mi e
stopniowego
wycofywania
testów
na zwierzę tach
i ich
zastę powania metoda m i alterna tywny mi, lecz nie póź niej niż 11 marca 2009 r.
Jednakż e w przypa dk u testów dotyc zą cych toksycz n oś ci powtór z o n ej dawki,
szkodliwego wpływu na rozro dc z ość i toksykokinetyki zakaz wprowad z a nia do
obrotu zacz nie obowią zywać 11 marca 2013 r. (10 lat po wejściu w życie niniejsz ej
dyrektywy).
WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
Kluczowym sfor m ułowanie m sód me j poprawki, które ma bezpoś red nie znacze nie
dla tego prze pis u, jest „w celu spełnienia wymogów niniejs zej dyrektywy
(kosme tyc z nej)”. Interpre tacja prawna niniejsz ego sform uł owania jest zaga dnienie m
złożonym, bę dącym prze d mi ot e m dalszych dysku sji. Szczegółowe wytyczne
zosta ną przed s t a wione przez Stowarzys ze nie Producen t ó w Kosmetyków i Chemii
Gospoda rc ze j, gdy interpre t acja zosta nie wyjaś niona i zakres niniejsze go
posta nowie nia zostanie określony.
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8. PRZEPISY DOTYCZĄCE TESTOWANIA NA ZWIERZĘTACH: ZAKAZ
TESTOWANIA

ZAKRES INFORMACJI
Do dyrektywy kos metyc z nej dodan o art. 4a:
1.
Nie narus zają c zobowią zań ogólnych, wynikają cych z art. 2, Państwa
Członkowskie zabraniają:
c) prowadz e nia na ich terytoriu m, w celu spełnienia wy mo gó w
dyrekty w y,
testów finalnych receptur kosmetykó w na zwierzę tach;

niniejszej

Zakaz testowa nia kosm tyków wszedł w życie bezp oś rednio po trans p o n o wa niu
siód mej poprawki do prawodaws twa polskiego tj. 15 paź dzier nika 2004r.
Stowar zys z e nie Producen t ów Kosmetyków i Chemii Gospoda rc z e j chciałoby
podkreś lić, że od jakiegoś czasu prod u ce n ci nie widzą potr ze by testowa nia na
zwierzę tach
finalnych
receptu r
kosmetyków, o czym
infor m u je
zdanie:
„Bezpiecz eń stwo finalnych recept u r kos me tycz nyc h moż e zostać zapewnione już
na pods tawie wiedzy o bezpieczeń s twie składników, które one zawierają.” zawarte
w rozd ziale 6 opublikowanych prze z stowar zy s ze ni e Colipa „Wytycz nych
dotyczą cych oceny bezpieczeń stwa kosmetyków”, Bruksela, 1997.
prowadze nia na ich terytoriu m, w celu spełnienia wy mo gó w niniejszej
dyrekty w y,
testów na zwierzę tach, dotyczą cych składników lub kombin acji składników
kosmety ków, nie póź niej niż do dnia zastą pienia takich testów przez jedną lub
więcej zatwierdz on yc h metod alternaty w n yc h, wy mienion ych w załączniku V
do dyrekty w y Rady 67/ 5 4 8 /EWG z dnia 27 czerwca 1967 r. w sprawie zbliżenia
przepisów ustawow yc h, wykona wc z yc h i administracyjn y ch odnoszą cych się do
klasyfikacji, i oznakowa nia opakowań substancji niebezpiecz n yc h lub w
załączniku IX do niniejszej dyrekty w y.
d)

Będzie, zate m obowią zywał zakaz testowa nia na zwierzę tach składników lub
kombinacji składników, jeśli takie testy są przep ro wa d z a n e w celu spełnienia
wymogów dyrektywy kosme tyc z n ej. Bez wątpienia zaka z ten nie moż e obowią zywać
poza terytoriu m Pań stw Członkowskich.
Zakaz testowa nia składników wchod zi w życie zgod nie z harm o n o g r a m e m
opracowywania metod alternatywnych, nie póź niej jednak niż 11 marca 2009r.
O zatwier d z e ni u metody alterna tywnej świadczy albo:
a) wykazanie metody w załączniku V do dyrektywy Rady 67 / 5 4 8 /EWG (w
sprawie klasyfikacji, i oznak owa nia opakowań substa ncji niebez piec z n ych)
albo
b) wykazanie metody w nowym załączniku IX do dyrektywy kosme tyc z n ej.

WSKAZÓWKI PRAKTYCZNE
Kluczowym sform uł owanie m siódmej poprawki, które ma bezpoś red nie znac ze nie
dla tego prze pis u, jest „w celu spełnienia wymogów niniejs zej dyrektywy
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(kosme tyc z nej)”. Interpre tacja prawna niniejsz ego sform uł owania jest zaga dnienie m
złożonym, bę dącym obecnie prze d mi o t e m dyskusji. Jedno z n a c z e wytyczne zosta ną
prze ds t awione prze z Stowarzys z e nie, gdy inter p re t acja zostanie wyjaś niona i
zakres niniejszego posta nowienia zosta nie bard ziej precyzyjnie okreś lony.
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Załącznik 1
SYMBOL OZNACZAJĄCY „OKRES TRWAŁOŚCI PO OTWARCIU”
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Załącznik 2
WYTYCZNE DOTYCZĄCE WYMIANY INFORMACJI POMIĘDZY DOSTAWCAMI
SUBSTANCJI ZAPACHOWYCH I PRODUCENTAMI KOSMETYKÓW
Zgodność z wymoga mi dotyczą cymi infor ma cji o prod u kcie, wynikającymi z
artykułu 7 dyrektywy kosmetyc z n ej nr 76 / 7 6 8 /EWG z ostat ni mi zmiana mi
wprowa d z o ny mi siódmą poprawką (dyrektywa 2003 / 1 5 / WE)
Europejskie Stowarzys z e nie Przemy słu Substancji Zapachowy c h i Smakowyc h
(EFFA)
oraz
Europejskie Stowarzys z e nie Przemysł u Kosmety c zne g o, Toaletowe g o i
Perfumeryjnego (COLIPA)
I. WSTĘP
Niniejszy doku m e n t jest suple me n t e m do wytycznyc h stowar zys z eń Colipa /EFFA w
sprawie wymogów dotyczą cych infor macji o prod u kcie, zgod nie z wymoga mi
dyrektywy 76 / 7 6 8 / EWG (dalej zwanej ‘dyrektywą kosme tycz ną’). Doku me n t został
opracowany wraz ze stowar zys z e nie m EFFA. Wytyczne w nim zawarte dotyczą
wymiany infor m acji o produkcie pod ką tem jego bezpiec zeń stwa pomię dzy
dostawca mi
kompo zycji
zapach owych
oraz
prod uc en t a mi
kos me tyk ów,
niezbę dnyc h dla spełnienia wymogów dyrektywy kos metycz n ej, a w szczególnoś ci
jej art. 7.
Dokume n t wymagać bę dzie aktualizacji wynikają cych z wszelkich nowych
prze pis ów.
Wytyczne składają się z nastę pują cych części:
I.
Wprowad z e nie
II.
Przeglą d infor macji dotyczą cych kom po zycji zapach owej, które należ y
przeka zywać
III.
Uzasa dnienie pods taw oceny bezpiecz eń s twa oraz statu s u osoby
dokonują cej oceny
IV.
Wyjaśnienie podst aw i znac zenia kodeks u praktyki IFRA (IFRA Code of
Practice ) oraz standar d ów bezpiec zeń stwa IFRA zwią zanych z naraż enie m
konsu m e n t a na kontakt z okreś lonych składników komp o z ycji
zapac howych.
V.
Inne infor ma cje, które mogą być przeka zywa ne
VI.
Załącznik A: Przykład deklaracji dotyczą cej infor m acji o prod u kcie dla
kom po zycji zapachowej.
Ta deklaracja oraz karta charakterys tyki substa ncji niebez piecz n ej lub prepara t u
niebez piec z n ego mus zą być udostę p nio n e prze d się biorstw u kosme tyc z n e m u , kiedy
kom po zycja zapachowa zostaje wybrana do jego pro d u k t u kosme tycz neg o.
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II. INFORMACJE
Poufność: Niniejsze infor m acje powinny być dosta rc z a n e wyłącznie w taki sposó b,
aby zagwara nt ować posza nowa nie własności intelekt ualnej dostawcy. Na przykład,
jeśli nie ustalono inaczej, dane stanowią ce tajem nicę han dlową (np. dane dotyc zą ce
składu ilościowego) powinny być dostę pne jedynie pracowniko m zajm ują cych się
bezpieczeń stwe m w celu ustalenia właściwego oznakowania gotowego prod u k t u, w
celu spełnienia wymogów dyrektywy kosme tycz n ej lub w innych celach zwią zanych
z bezpieczeń s twe m lub nadz or e m.
Dyrektywa kosme tyc z n a przewiduje poufn ość składu kom po zycji zapac howej, a
zate m całkowite ujawnienie składników komp o zycji zapach owych nie jest prawnie
wymagane. Jednakż e skład kompo zycji zapach owej musi być zaws ze brany pod
uwagę w ocenie bezpiec zeń s twa gotowego produ k t u kosmetyc z n eg o, zgod nie w
wymoga mi art. 7a ust.1 lit.d).
Dostawca subs ta ncji zapac howej musi dostarc zyć deklarację zawierają cą, co
najmniej nastę pują ce infor m acje:
• toż sam ość odbiorcy;
• nazwę i adres dostawcy;
• identyfikację kompo zycji zapach owej obejmu ją cą jej nazwę (jeśli posiada)
oraz numer kodu;
• kategorię produk t u, sposób użycia oraz stężenia użytkowe, w zakresie
których kompo z ycja zapachowa została oceniona; oceniający moż e
zamieś cić w jednej deklaracji opinię dotyczą cą danej komp o zycji zapach owej
rekome n d ują c ją do kilku kategorii kosme tyków, o ile komp o zycja ta została
przea naliz owa na w zakresie maksy m alnych stężeń w których jest ona
uzywa na w tych kategoriach kos me tyków;
• wyważ oną ocenę bezpiecz eń s twa komp o zycji zapach owej dla za mier z o n eg o
zasto sowa nia;
• świadectwo zgodnoś ci z aktualny mi stan d ar d a m i IFRA.W przypa d k u
uakt ualnienia standa r d ów IFRA, infor macje o zmieniony m statu sie
kom po zycji zapachowej (np. już niezgo d n a) mus zą zostać wydane w ciągu
dwóch miesięcy i przeka z a ne prod u cen t o wi kosme tyków;
• oświadcze nie o zgodnoś ci kom p o zycji zapach owej z właściwym
prawodaws twe m chemic z ny m UE;
• szc zegółowe infor m acje dotyczą ce obecnoś ci i stężenia substa ncji
określonych w załącznikach do dyrektywy kosme tycz n e j, oparte na analizie
chemicz nej kompo zycji zapach owej lub jej składników;
• tam gdzie jest to potr ze b ne, dodatko we infor m acje (patr z cześć V);
• datę;
• nazwisko, kwalifikacje i podpis oceniają cego bezpiec zeń s two.
III. OCENA BEZPIECZEŃSTWA I ROLA OCENIAJĄCEGO BEZPIECZEŃSTWO
Oprócz świadectwa zgodnoś ci z obowią zują cymi stan da r d a m i IFRA, dostawca
kom po zycji zapachowej powinien prze p r owa d z ić racjonalną ocenę jej
bezpieczeń stwa w zakresie zamier z o n eg o zasto s owa nia.
Ocena bezpiec zeń s twa powinna być opart a na dogłębnej analizie, ocenie i
interpre t acji dostę pnych danych oraz waru nków naraż enia na działanie komp o zy cji
zapac howj. W tym celu produce nt kosme ty ków przeka z u je dostawcy komp o zycji
zapac howej stosowne infor macje o kategorii prod u k t ó w, w których ma być ona
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uż yta, oraz o sposobie użycia tych prod u k t ó w. Jeśli to moż liwe, przy
opracowywaniu kompo zycji zapachowej powinn o się od samego począ tku
uwzglę dniać te elementy popr z e z ścisłą współpracę pomię dzy oceniają cym
bezpieczeń stwo kos me tyku a twórcą komp o z ycji zapac howej.
Właściwy dobór składników o odpowied ni m pozio mie stężenia wystarc zy, aby
uniknąć zagroż eń (np. genotoksyc z n oś ci, kancerogen n oś ci, teratogen n oś ci,
toksycz noś ci układowej, a zwłaszcza uczulania i fototok syc z n oś ci). Ocena
bezpieczeń stwa powinna takż e uwzglę dniać stopień czystoś ci składników.
Dodatkowe infor macje o charakter z e potencjalnego ryzyka dla zdrowia, jakie
stanowi nierozcień czo ny zwią zek chemic z ny, według stan da r d ó w dyrektywy o
prepara tac h niebez piec z nyc h, moż na uzyskać z karty charakte rystyki preparat u
niebez piec z n ego (SDS) dla wybranej komp o zycji zapac howej. SDS okreś la składnik /i
stwarz ają ce zagroż enie / a (patr z załącznik 2).
Jeśli pojawią się nowe fakty lub, jeśli nastą pią zmiany stan da r d ó w IFRA lub zmiany
legislacyjne, należ y wziąć pod uwagę ich wpływ na istnieją ce komp o zycje
zapac howe i jeśli to koniecz ne należ y wydać nową ocenę.
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Osoba odpowied zialna za ocenę bezpieczeń s twa kom p o zycji zapachowej powinna
posiadać kwalifikacje podobne do osoby oceniającej bezpieczeń stwo kosme tyk u,
legitym ują c się dyplome m w dziedzinie farmacji, toksykologii, der ma t ologii,
medycyny lub podob nej dyscypliny naukowej oraz, co jest równie waż ne, powinna
posiadać odpowiednie doświadc ze nie w odpowied niej dzied zi nie.
Trzeba podkreślić rolę osoby oceniają cej bezpiecz eń stw o oraz odpowiedzialność,
jaka na niej spocz y wa. W interesie przedsię biorstwa branż y zapachowej leż y
zatem wybór osoby z odpowiednim przygoto waniem specjalistyc zn y m.
Rozwią zanie m alterna tywnym dla wyżej opisanej wyważ onej oceny kom p o zycji
zapac howej jest moż liwość uzgodnie nia prze z dostawcę i pro d uce n t a kosme tyków,
że produce n t kosme tyków prze p r owa d z i ocenę bezpiec zeń s twa na pozio mie oceny
bezpieczeń stwa przep r owa d z a n e j dla gotowego prod u k t u. W takim przypa d k u
dostawca kompo zycji zapachowej dostarc z ał by pełen skład ilościowy komp o z ycji
(przy zachowa niu odpowiednic h warunków poufnoś ci) wraz z niezbę dny mi
infor macja mi dotyc zą cymi czystoś ci składników.
Oceniają cy bezpieczeń stwo odpowied zialny jest za ustalenie, czy:
• składniki znajdują ce się w komp o z ycji zapacho wej spełniają wymogi prawa
kos me tycz nego, a takż e aktualnego kodeks u IFRA oraz zaleceń Colipa;
• dane toksykologic z ne dotyczą ce składników są odpowied nie i wystarc zają ce;
• wpływ charakter u produk t u, w który m używana bę dzie ta komp o zycja na
bezpieczeń stwo;
• moż na wziąć pod uwagę doda tk owe infor m acje potwierd z ają ce
bezpieczeń stwo (np. doświadcze nia rynkowe) w zakresie danego składnika
lub gotowej kompo zycji zapach owej.
Osoba oceniają ca bezpieczeń s two:
• musi posiadać potwierd z o n e umieję tnoś ci w zakre sie analizy, oceny i
interpre t acji danych toksykologicz nych;
• musi posiadać dostę p zarówn o do infor macji toksykologicz nyc h jak i
analitycz nych mają cych znac ze nie dla bezpiecz eń stwa danej komp o zycji
zapac howej;
• musi rozważ yć bezpiec zeń s two komp o zycji zapachowej niezależ nie od
czynników komercyjnych oraz zasad nic z o powinna podlegać kierownictwu
wyż szego szczebla w prze dsię biors twie.
Opinia oceniają cego bezpieczeń s two opiera się na:
• wiedzy o właściwościach fizyko - chemic z nyc h składników oraz dostę pnych
badaniach QSAR 30 ;
• wiedzy i doświadcze ni u zwią zanych z właściwościami toksykologicz ny mi
oraz bezpieczeń stwie używania danych składników;
• historii bezpiecz eń s twa używania komp o zycji zapach owej zawierają cej te
same lub podobne składniki;
• fachowej ocenie szeregu dostę pnych odpowied nich danych dotyczą cych
nowego lub nowator skiego składnika ;

Matematycz ny model ilościowej oceny zależ noś ci struktury i aktywnoś ci (Quantitative
Structure / Activity Relationship)
30
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•

jeśli to koniec zne, wynikach z uzyskanych dodatkowych danych dotyczą cych
jednego lub większej liczby składników, lub dotyczą cych gotowej komp o zycji
zapac howej
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IV. STANDARDY IFRA W ZAKRESIE KOMPOZYCJI ZAPACHOWYCH
Kodeks IFRA wyznacz a standar dy w zakresie bezpiecz n eg o stosowania okreś lonych
składników kom po zycji zapachowych w prod u k t ac h konsu m e n c kich i jest oparty na
prze pr owa d z o ne j prze z fachowców ocenie profili bez piec zeń s twa wchod zą cych w
ich skład składników.
Świadectwo zgodnoś ci z aktualny mi stan da r d a m i IFRA jest integralną częścią
infor macji o bezpiec zeń s twie, dostarc z a n e j prze z prod uce n t a komp o zycji
zapac howej. Jednakż e świadectwo nie zastę puje racjonalnej oceny bezpieczeń stwa
kom po zycji zapachowej w zakresie zamier z o n e go zastos owa nia.
W przypa d k u uaktual nienia standa r d ów IFRA infor m acje dotyczą ce statu s u
kom po zycji zapachowej w odniesieniu do nowych stan da r d ó w mus zą zostać
wydane w ciągu dwóch miesięcy i przeka za n e prod ucen t o wi kosme tyków, w celu
dołączenia ich do infor m acji o prod u kcie.

V. INNE INFORMACJE
Poza infor ma cja mi dotyczą cymi obecnoś ci i pozio m u subs ta n cji określonych w
aneksach do dyrektywy kosme tyc z n ej, na proś bę prod ucen t a kos me tyk ów moż na
wraz z infor ma cją o produkcie dostarc zyć infor ma cje o poszc z ególnych
składnikach, które są prze d mi ot e m czę stych zapytań . Ułatwi to ocenę
bezpieczeń stwa kosme tyku oraz reagowanie na zaniepo k ojenie konsu m e n t ó w na
rynku (np. w przypa dk u uczule nia).
Mogą się zdar zyć sytuacje, w których infor macje bę dą wymaga ne w zwią zku z
roz po z n a wa nie m skargi konsu m e n t a lub badanie m niepożą danych skutków dla
zdrowia wywołanych prze z kos me tyk dostę pny na rynku (art. 7a ust.1 lit f)). W
takich przypa dkac h dostawca komp o zycji zapach owej współpracuje we wszelkich
badaniach i dostarc z a, poufnie, wszelkich infor m acji niezbę dnych w analizie.
Infor ma cje te mogą być dosta rc z a n e, wedle potr ze by, organo m nadz o r u,
pracowniko m służby zdrowia badają cym sprawę, jak również toksykologowi lub
odpowie dniej osobie pełniącej obowią zki w zakresie bezpieczeń s twa w
prze dsię biors twie kosme tyc z ny m.
Żaden zapis niniejszych porad nika nie stoi na przes z k o d z i e zwiększe ni u zakres u
infor macji przeka zywa nych sobie nawzaje m, na mocy ich umowy han dlowej,
pomię dzy dostawcą kompo zycji zapach owej a jej odbiorcą.
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Załącznik A
PRZYKŁAD DEKLARACJI
OCENA BEZPIECZEŃSTWA KOMPOZYCJI ZAPACHOWEJ W CELU JEJ UMIESZCZENIA
W INFORMACJI O PRODUKCIE, WYMAGANEJ DYREKTYWĄ 76 / 7 6 8 /EWG
1. Toż samość klienta:
Stowarzys z e nie Producen t ó w Kosmetyków
i Chemii Gospod a rc z ej

ul. Kredytowa 2/7

00 – 062 Warszawa
2. Kategoria kosmet yku
i jego przeznacz enie :
Szampo n, stosowa ny raz dzien nie, 8g,
spłukiwany
3. Toż samość dostawcy
kompoz ycji zapachowej:

EFFA Fragrances Ltd.

49 Square Marie Louise
1000 Bruksela
Nazwa, (jeśli posiada):

4. Kompozy cja zapachowa:
Amber Flower

nu mer kodu:
ABC 6789
5. Oceniany zakres stężeń kompoz y cji zapacho wej w kosmetyku
0,5%
6. Zgodność z aktualnymi standardami IFRA oraz zaleceniami Colipa:
Używana w sza m p o nie w stężeniu 0,5%, komp o zy cja zapac howa ABC 6789 spełnia
wymogi poprawki ______, aktualnie obowią zują cych stan da r d ó w Międzynaro d oweg o
Stowar zys z e nia Przemysłu Substancji Zapachowych (IFRA).
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Kompozycja zapachowa ABC 6789 odpowiad a aktualny m zalecenio m Colipa, jest
zgodna z Zalecenie m nr ________.
Niniejsza ocena bezpieczeń s twa dotyczy wyłącznie stosowania komp o z ycji
zapac howej ABC 6789 w określonym tutaj prod u kcie. Użycie w innych prod u k t ac h
lub w wyż szym stężeniu powinno być prze d m io te m osob nej oceny bezpieczeń stwa
dokona nej prze z dostawcę .
7. Informacje dotyczą ce zgodnoś ci z prawem
Składniki użyte w kompo z ycji zapac howej ABC 6789 są zgod ne z obecnie
obowią zują cym europejski m prawod aws twe m chemic z ny m.
Kompozycja zapachowaABC 6789 została przygot owa n a zgod nie z wymoga mi
załącznika II do dyrektywy 76/ 7 6 8 / EWG (dyrektywa kosme tyc z n a). Obecność i
stężenie w kompo zycji zapachowej składników wykazanych w załącznikach III, IV,
VI i VII do dyrektywy kosme tyc z ne j (76 / 7 6 8 /EWG) przed s t a wiają się nastę pują co:

Nr aneksu do
dyrektyw y o
kosmety kach
III / 84
III / 77
III / 71
III / 68
VI/1 / 3 4
III / 80

Stężenie
(mg/kg)

III / 86

14.000

Geraniol

III / 78

94.000

Hydroksycytro nellal

III / 72

230

Salicylan benzylu

III / 75

4600

Benzoesan benzylu

III / 85

4600

Farnezol

III / 82

460

Cytral

III / 70

230

Benzoesan etylu

VI/1 / 1

20

CAS

Substancja

78- 70 - 6
91- 64 - 5
97- 53 - 0
100 - 516
105 - 135
106 - 229
106 - 241
107 - 755
118 - 581
120 - 514
4602 84- 0
5392 40- 5
93- 89 - 0

Linalool
Couma ri n
Eugenol
Alkohol benzylowy
Alkohol anyż owy (alkohol
4 - metoksyben z ylowy)
Cytronellol

8. Inne informacje o poszcz eg ólny c h składnikach

30.000
1
280
5
2
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Podanie tych informacji pozos taje do decyzji poszc zególnych przedsię biorstw w
poszczególnych przypa dkach.
31
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Obecność oraz stężenie w kompo z ycji zapacho wej składników wykaza nych w
aktualnych standa r d a c h IFRA prze d s t a wiają się nastę pują co:
CAS
6728 - 263
8016 - 20- 4
?
?

Substancja
trans - 2- heksenal
Olejek grejpfr u t owy wyciskany
Mrówczan menta d ie nylu
Amylocyklope nt e n o n

Stężenie (mg /kg)
200
8500
100
150

Obecność i stężenie w kompo z cyji zapachowej poniż szych składników
prze ds t awiają się nastę pują co:
CAS
101 - 41- 7
140 - 11- 4
8007 - 75- 8
68648 - 33- 9
85049 - 52 - 1
140 - 67 - 0
1506 - 02- 1
21145 - 77 - 7
1222 - 05- 5
68647 - 73- 4

Substancja
Octan benzylu

Stężenie (mg /kg)
200

Olejek berga mo t o wy

Obecny

Estragol
AHTN

10.000
60.000

HHCB
Olejek z drzewa herbacianego

80.000
1000
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9. Racjonalna ocena bezpiecz eń stwa kompoz y cji zapachow ej ABC 6789
Kompozycja zapachowa ABC 6789 została oceniona pod wzglę de m bezpieczeń s twa
w zakresie zastosowa nyc h stężeń w szam p o nie w ilości 0,5%.
Przedsię biors two EFFA Fragrances Ltd. używa tylko takich składników, których
proced ur a dopus z c z e nia pod wzglę dem bezpiec zeń s twa została prze p r owa d z o n a
prze z osoby odpowiednio wykwalifikowane. Ocena bezpiec zeń s twa została
dokona na uwzgę dniają c nastę pują ce infor macje:

1. Dane dotyczą ce bezpiecz eń s twa uzyskane prze z RIFM ( Research Institute for
Fragrance Materials – Instytu t Badawczy ds. Surowców Zapachowych) od
dostawców lub zawarte w ogólnod o s tę p nej literat u r z e naukowej. Dane te są
oceniane zgodnie z zasada mi ustan owio ny mi w załączniku I do Kodeks u
IFRA.
Załącznik I wy m a g a rozważ enia możliwego wpływu na skórę, w tym
podraż nienia skóry i uczulenia, ze szczególny m zwrócenie m uwagi na skutki
działania światła słonecznego, jeśli składniki mają pochłaniać pro mieniowa nie
ultrafioletowe.
Toksycz ność systemo w a powinna być rozważ ona w odniesieniu do użytych ilości i
prawdopodobień stwa wniknięcia do organiz m u .
2. Historię bezpieczeń s twa stosowania składników w pro po n owa nych ilościach,
z uwzglę dnienie m w szczególnoś ci wszelkich doniesień o niepożą danych
skutkach dla zdrowia przeka z a n yc h prze z derma to logów lub innych
specjalistów medycz nych.
3. Ogranic ze nia w zakresie stosowania składnika, wykazane w stan d ar d a c h
IFRA.
4. W przypa d k u braku odpowied nich danych, podobień stwa w budowie
chemicz nej pomię dzy propo n owa ny m składnikiem a składnika mi już
dopus z c z o ny mi, do umies zc z e nia na zatwier d z o n yc h wykazac h składników.
5. Zanieczys zc z e nia w używanych składnikach, jeśli to koniecz ne narz ucają c
wymogi dotyczą ce czystoś ci.
Procedury twor ze nia komo zycji zapac howej w EFFA Frangrance s Ltd gwaran t u ją , że
koń cowe zastos owa nie i stężenie substa ncji zapach owej w prod u kcie są brane pod
uwagę przy podej m owa ni u decyzji dotyczą cej stężenia każ dego składnika, który ma
zostać użyty. Gwarant uje to, iż nie zostaną przekro c z o n e jakiekolwiek limity oraz
iż zachowane są odpowiednie marginesy bezpieczeń stwa dla każ dego składnika w
odniesieniu do stosownyc h para me t r ó w toksykologicz nyc h.
Potwierdz a m, iż kom po zycja zapachowa ABC 6789 składa się wyłącznie ze
składników zatwierd z o nyc h według proced u ry dopu s z c z e n ia pod wzglę de m
bezpieczeń stwa oraz że wszystkie składniki użyte są przy zachowaniu limitów
odnos zą cych się do zastosowa nia niniejs zej komp o zycji zapac howej w sza m p o n ie w
stężeniu 0,5%.
Wniosek
Wniosek z oceny bezpiecz eń st wa jest nastę pują cy: komp o z ycja zapachowa spełnia,
zgodnie z obecnym stane m wiedzy, wymogi bezpieczeń stwa dla zamier z o n e g o
zastosowa nia w nor malnych oraz dających się przewid z ieć warun kac h użycia.
10. Oceniają cy

Nazwisko:
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Kwalifikacje:

Podpis:

Data:
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Załącznik 3
NAZWY WG INCI 26 SUBSTANCJI DODANYCH DO ZAŁĄCZNIKA III DO
DYREKTYWY 76 / 7 6 8 /EWG
Nr w
Opis w dyrektywie
zał. III
67
Aldehyd amylocyna m o n owy
68

Alkohol benzylowy

69

Alkohol cynamo nowy

70

Cytral

71

Eugenol

72

Hydroksycytro nellal

73

Izoeugenol

74

Alkohol amylocyna mo n owy

75

Salicylan benzylu

76

Nazwa INCI

Inna
nazwa

Nr CAS

Amyl Cinnamal

122 - 40 - 7

Benzyl Alcoho l 1 )

100 - 51 - 6
104 - 54 - 1

Cinnamyl
Alcohol 1 )
Citral 1 )

5392 - 40 5
97 - 53 - 0

Eugenol 1 )
Hydroxycitronell
al
Isoeugenol 1 )

107 - 75 - 5

101 - 85 - 9

Aldehyd cynamon owy

Amylcinnamyl
Alcohol
Benzyl Salicylate
1)
Cinnamal 1 )

77

Kumaryna

Coumarin 1 )

91 - 64 - 5

78

Geraniol

79

Hydroksymetylope ntylocyklohe
kseno - karboksyaldehyd

80

Alkohol anyż owy

81

Cynamo nian benzylu

82
83

Farnezol

97 - 54 - 1

118 - 58 - 1
104 - 55 - 2

106 - 24 - 1

Geraniol 1 )
Hydroxyisohexyl Lyral
3- Cyclohexene
Carboxaldehyde
Anise Alcohol 1 )

3190 6 04 - 4

Benzyl
Cinnamate 1 )
Farnesol 1 )

103 - 41 - 3
4602 - 84 0
80 - 54 - 6

84

2- (4- tert - butylobe n zylo) propionoal de hy d
Linalol

Butylphenyl
Methylpropional
Linalool 1 )

85

Benzoesan benzylu

Benzyl Benzoate
1)
Citronellol 1 )

120 - 51 - 4

Hexyl Cinnamal

101 - 86 - 0

Limonene 1, 2 )

5989 - 27 5

86

Cytronellol

87

Aldehyd
heksylocyna m o n owy
d- limonen 1,2

88

Lilial

105 - 13 - 5

78 - 70 - 6

106 - 22 - 9

Nr
EINECS
204 541 - 5
202 859 - 9
203 212 - 3
226 394 - 6
202 589 - 1
203 518 - 7
202 590 - 7
202 982 - 8
204 262 - 9
203 213 - 9
202 086 - 7
203 377 - 1
250 863 - 4
203 273 203 109 225 004 201 289 201 134 204 402 203 375 202 983 227 813 -
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6
3
1
8
4
9
0
3
5

89

Węglan metylohe p tyl u

90

3- metylo - 4- (2,6,6trimetylo - 2- cyklohekse no 1- yl)- 3- bute n - 2- on
Wyciąg z mchu dębowego

91

92

Wyciąg z mchu drzewnego

Methyl 2Octynoate
Alpha Isomethyl Ionone
5)
Wyciąg z
Evernia
Evernia
4
Prunastri )

111 - 12 - 6

90028 68 - 5

289 861 - 3

Evernia
Furfuracea 4 )

90028 67 - 4

289 860 - 8

prunas t ri
(Mchu
dę boweg
o) (nazwa
INCI
USA)
Wyciąg z
Evernia
furfurace
a (Mchu
drzewne
go)
(nazwa
INCI
USA)

127 - 51 - 5

203 836 - 6
204 846 - 3

Uwagi
1) Składniki te znajdują się takż e w niektórych naturalnych olejkach
eterycz nych i ekstrakt ac h.

2) DL- Limone ne jest miesza n ką izome rów D i L. Jeśli używany jest w prod u k cie
kos me tycz ny m, należ ałoby ustalić stosu ne k izomer ów, aby określić, czy
stężenie powoduje koniecz n ość wykaza nia d - Limone ne pod nową nazwą wg
INCI: ‘Limonene. W praktyce, z powod u technicz nych tru d n oś ci analizy,
ustale nia, czy próg został przekr oc z o n y i czy wymaga ne jest oznakowa nie,
dokonuje się na pods tawie całkowitego pozio m obu izomeró w.

3) Dyrektywa okreś la ogranicze nia dla każ dego składnika:
Obecność subst a ncji musi zostać poda na na wykazie składników, o który m
mowa w art. 6 ust.1 lit. g), jeśli ich stężenie przekrac za:
0,001% w kosmty k u pozostają cy m na skórze
0,01 % w kosmetyk u spłukiwany m ze skóry.
Zasada ta ma zastoso wanie, jeśli składniki te znajdują się w produkcie z
jakiejkolwiek przyc z yn y – nie tylko jako składnik kompoz y cji zapacho wej.
4) Evernia Prunast ri: jak poda no w wykazie z 1996 r., oczekuje się zmiany na
wyciąg z Evernia Prunas t ri w przys złym uaktualnieniu.
Evernia Furfuracea: konsekwen t nie użyto formy, która pojawiłby się w
wykazie z 1996r. Oczekuje się zmiany na wyciąg z Evernia Furfuracea w
przys złym uaktualnie ni u.

5) Alpha - Isomet hyl Ionone jest nazwą wg INCI, która wystę puje na aktualny m
wykazie online stowar zys z e nia CTFA, dla 3 - metylo - 4- (2,6,6 - trimetylo - 2-
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cyklohekseno - 1- yl)- 3- buten - 2- onu. Poprz e d n ie wykazy, w formie
nieelektro nicz ne j, pomijały w nazwie elemen t ‘izo’.
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Załącznik 4
EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE PRZEMYSŁU KOSMETYCZNEGO, TOALETOWEGO
I PERFUMERYJNEGO
(COLIPA)
Bruksela, 2 lutego 2004
OŚWIADCZENIE
NOWE OZNAKOWANIE SKŁADNIKÓW WYMAGANE NA OBSZARZE UNII
EUROPEJSKIEJ W MYŚL SIÓDMEJ POPRAWKI DO DYREKTYWY KOSMETYCZNEJ
Produkty kosme tyc z n e mus zą być jednolicie oznakowywane we wszystkich
Pań stwach Członkowskich Unii Europejskiej. Wykaz składników pojawia się albo
bezpoś rednio na etykiecie produkt u, na opakowaniu doda tkowy m, albo na ulotce
załączonej do opakowa nia. Od 1997r. składniki wykazywane są według
nomenkla t u r y INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients –
Międzynaro dowe Nazewnictwo Składników Kosmetycz nych). Wymóg jednolitego
oznakowywania zapewnia dosta rc ze nie kons u m e n t o m szczegółowych infor macji o
składnikach w produk t ac h kosme tycz nyc h oraz zapewnia wysoki pozio m
przejr zys t oś ci.
Zgodnie z deklaracja składników wg INCI, składniki wykazywan e są pojedyncz o pod
nagłówkiem „SKŁADNIKI” albo ’INGREDIENTS’. Wszystkie składniki doda ne w czasie
wytwarza nia
produk t u
mus zą zostać poda ne. Kompo zycje zapachowe i
aroma tyc z n e oraz ich surowce określa się odpowied nio wyraza mi „Parfu m” i
„Aroma”.
Siódma poprawka do dyrektywy kosme tyc z n ej UE, przyję ta 27 lutego 2003,
wprowa d ziła doda tkowe wymaga nia w oznak owa ni u dotyczą cym szczególnych
subst a ncji. Artykuł 6 ust. 1 lit g) stanowi: „obecność substancji, których
umieszc ze nie wy m a g a n e jest w kolu m nie „inne ogranicze nia i wy m a g a nia” w
załączniku III, zaz nac z a n a jest [na liście składników] bez wzglę du na ich funkcję w
produkcie” (patrz tabela 1).
W zwią zku z powyż szy m nazwy tych subst a n cji mus zą pojawić się na liście
składników produk t ów kosme tyc z n yc h wprowad z a nyc h do obrot u na rynku Unii
Europejskiej, jeśli ich stężenie przek rac z a progi, o których mowa w załączniku III
do dyrektywy, bez wzglę du na ich jej funkcję w prod u k cie oraz pochod z e n ie.
Niektóre z nich mogą być obecne jako komp o n e n ty niektó rych składników
kos me tyku takich jak wyciąg roślinny, olejek eterycz ny, czy komp o z ycja zapacho wa
lub kompo zycja aromatycz na (dwie ostatnie grupy składników określane są
wyraza mi „Parfum” i „Aroma” odpowied nio). W rzeczywistoś ci subs ta n cje te (26)
wchodziły już w skład wielu kos me tyków, ale uznawa ne były za część składników
kom po zycji złożonych „Parfu m” lub „Aroma”, a zate m nie były osobn o wymieniane
na liście składników.
Komitet Naukowy ds. Produkt ów Kosmetycz nych i Produk t ów Nieżywnościowych
Przez nac z o nyc h dla Konsu m e n t ów (SCCNFP) zalecił wprowad z e nie nowego wymogu
oznakowa nia, który ma na celu zapewnienie stosu n k owo niewielkiej liczbie
konsu m e n t ów, wystarc zają cych infor m acji, które umoż liwią im unikanie używania
produkt ów, zawierają cych niektóre z tych subs ta ncji, na które są uczuleni,. Przepis
ten uznano za pożą dany ze wzglę du na nowe ustalenia badań naukowych, w
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wyniku, których określono te substa ncje (26) jako najczę sts zą przyczynę ujawnienia
się alergii na substa ncje zapachowe.
Stowar zys z e nie COLIPA chciałoby podk reślić, że ten nowy wymóg oznakowa nia nie
pociąga za sobą koniecz noś ci wprowad z a nia jakichkolwiek zmia n w składzie
kos me tyków. Ma on jedynie na celu dosta rc z e nie dodat kowych infor macji tym
konsu m e n t o m , któr zy wiedzą , iż są uczuleni na którąś z tych 26 subst a n cji.

WYKAZ 26 SUBSTANCJI, O KTÓRYCH MOWA (tabela 1):
ALPHA- ISOMETHYL IONONE
AMYL CINNAMAL
AMYL CINNAMYL ALCOHOL
ANISE ALCOHOL
BENZYL ALCOHOL
BENZYL BENZOATE
BENZYL CINNAMATE
BENZYL SALICYLATE
BUTYLPHENYL METHYLPROPIONAL
CINNAMAL
CINNAMYL ALCOHOL
CITRAL
CITRONELLOL
COUMARIN
EUGENOL
EVERNIA PRUNASTRI
EVERNIA FURFURACEA
FARNESOL
GERANIOL
HEXYL CINNAMAL
HYDROXYCITRONELLAL
HYDROXYISOHEXYL 3- CYCLOHEXENE CARBOXALDEHYDE
ISOEUGENOL
LIMONENE
LINALOOL
METHYL 2- OCTYNOATE

***
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Załącznik 5
WYKAZ 1. Zestawienie: składników kosmetyc zn y c h - CMR kategorii 3 stan
aktualny
zgodny z 28 ATP (adaptacją do postę pu techniczneg o)
Uwaga! Podano tylko subs ta nc je, które zostały sklasyfikowane wyłącznie jako CMR
kategorii 3.
Nr CAS

Substancja

Nazwa INCI

Stan prawny

50- 00 - 0

Aldehyd mrówkowy

FORMALDEHYDE

III/1 / 1 3 i VI/5

75- 07 - 0

Aldehyd octowy

ACETALDEHYDE

75- 09 - 2

Dichloro me t a n

DICHLOROMETHANE

79- 07 - 2

2- chloroaceta mi d

95- 55 - 6

2- aminofenol

o- AMINOPHENOL

III/2 / 3 4

98- 01 - 1

2- furoaldehyd

FURFURAL

Ocena
istnieją cych
subst a ncji
chemicz nych

107 - 222

Glioksal

GLYOXAL

108 - 452

m - fenylenodia mi na

m - PHENYLENEDIAMINE

110 - 543

Heksan

HEXANE

111 - 773

2- (2- metoksyetoksy) etanol

METHOXYDIGLYCOL

123 - 308

4- aminofenol

p - AMINOPHENOL

123 - 319

Hydrochino n

556 - 67 2
99610 72- 7

Oktame tylocyklote tr a silo
ksan
1- hydroksy - 2-β hydroksyetyloa mino 4,6- dinitrobe n z e n

CHLOROACETAMIDE

HYDROQUINONE

III/1 / 7
VI/41

III/1 / 8

Ocena
istnieją cych
subst a ncji
chemicz nych
W trakcie
kontroli SCCNFP
III/1 / 1 4

CYCLOMETHICONE (D4)
HYDROXYETHYL PICRAMIC
ACID

III/2 / 1 1
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