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1.Κανονιςμόσ αντί Οδθγίασ

Κανονιςμόσ αντί Οδθγίασ
1976 – 2013 : Περί καλλσνηικών Οδηγία
Τα θξάηε κέιε πξέπεη λα «ελαξκνλίδνπλ» ζε εζληθέο λνκνζεζίεο,
(νξηζκέλεο θνξέο αξγά θαη άιινηε πξνζζέηνληαο ζπγθεθξηκέλεο
«εζληθέο» απαηηήζεηο….

Αναδιαηύπωζη
Από 11/7/2013 : EΕ Κανονιζμός ηων Καλλσνηικών
 Έλαο θαλνληζκφο ηζρχεη άκεζα θαη ζηα 27 θξάηε κέιε ηεο
Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη σο εθ ηνχηνπ, εμαζθαιίδεη:
 κηα ίζε πςεινχ επηπέδνπ πξνζηαζία ησλ θαηαλαισηψλ
 κηα νκαιή ιεηηνπξγία ηεο εληαίαο αγνξάο ηεο ΔΔ
 ηε δηεπθφιπλζε ηνπ δηεζλνχο εκπνξίνπ κέζσ ελφο μεθάζαξνπ θαη
ζαθνχο θαλνληζκνχ

Βαςικοί πυλώνεσ που παραμζνουν
Η ηξέρνπζα Οδεγία Καιιπληηθψλ 76/768/ΔΟΚ ζα αληηθαηαζηαζεί
απφ ηνλ κειινληηθφ Καλνληζκφ ησλ Καιιπληηθψλ.
Βαζηθνί ππιψλεο ηεο παξνχζαο Οδεγίαο πνπ παξακέλνπλ :
Ο επξχο νξηζκφο γηα ηα θαιιπληηθά πξντφληα, ρσξίο ελδηάκεζε
θαηεγνξία κεηαμχ θαιιπληηθψλ, θαξκαθεπηηθψλ, βηνθηφλσλ ή
ηαηξνηερλνινγηθψλ πξντφλησλ.
Ο έιεγρνο ζηελ αγνξά απφ ηα θξάηε κέιε ηεο ΔΔ, αληί ηεο
έγθξηζεο ηνπ πξντφληνο πξηλ ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ ζηελ αγνξά.
Η επζχλε ηνπ πξνζψπνπ πνπ δηαζέηεη έλα θαιιπληηθφ πξντφλ
ζηελ αγνξά ηεο ΔΔ γηα ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο
νδεγίαο ησλ θαιιπληηθψλ.
Διεχζεξε ρξήζε ησλ πεξηζζφηεξσλ νπζηψλ. Έλα ζχζηεκα
ξχζκηζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ νπζηψλ κε ιίζηεο.
Η αμηνιφγεζε αζθάιεηαο βάζεη ηνπ πξαγκαηηθνχ θηλδχλνπ αληί
ηνπ εγγελή (επηθηλδπλφηεηα).
Οη πξνβιέςεηο ζρεηηθά κε ηελ απαγφξεπζε ησλ δνθηκψλ ζηα
δψα θαη ηελ απαγφξεπζε ησλ πσιήζεσλ παξακέλνπλ.

Βαςικζσ αλλαγζσ / διευκρινίςεισ
 Καλνληζκφο αληί Οδεγίαο
Δηζαγσγή κίαο ζεηξάο νξηζκψλ
Καζνξηζκφο ησλ Υπνρξεψζεσλ ηνπ Υπεπζχλνπ
Πξνζψπνπ θαη ηνπ Γηαλνκέα
Έθζεζε αζθάιεηαο θαιιπληηθνχ πξντφληνο
Απαηηήζεηο γηα Γλσζηνπνίεζε ζηελ Δπξσπατθή
Δπηηξνπή
Έιεγρνο ησλ ζπζηαηηθψλ(CMRs Ναλνυιηθά)
Ολνκαηνιφγηα INCI
Ιζρπξηζκνί
Έιεγρνο ηεο αγνξάο
Δλαξκνληζκέλα πξφηππα

2. Οριςμοί

Οριςμοί
Δηζαγσγή κίαο ζεηξάο νξηζκψλ γηα δηεπθξίληζε ησλ
φξσλ.
Καιιπληηθφ πξντφλ, Οπζίεο, Μείγκαηα, Ίρλε.
 Γηάζεζε ζηελ αγνξά, Τνπνζέηεζε ζηελ αγνξά.
 Αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο, ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο.
 Υπεχζπλν πξφζσπν, Παξαζθεπαζηήο,
Δηζαγσγέαο, Γηαλνκέαο
 Τερληθνί νξηζκνί (λαλνυιηθά, θίιηξα ππεξησδψλ,
ζπληεξεηηθά, ρξσζηηθέο).

3. Ευκφνθ αςφάλειασ &
ζλεγχοσ τθσ αγοράσ

Ρόλοι και υπευκυνότθτεσ
Πλήρη εσθύνη γηα ηελ αζθάιεηα ηνπ πξντφληνο
ζηελ αγνξά έρεη ην ππεχζπλν πξφζσπν .
Τα θξάηε κέιε πξέπεη κε ηε δηελέξγεηα εζσηεξηθψλ
ελέγτων ηης αγοράς λα δηαζθαιίζνπλ φηη κφλν
ηα θαιιπληηθά πξντφληα πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε
ηνλ παξφληα θαλνληζκφ δηαηίζεληαη ζηελ αγνξά.

Όρη έγθξηζε ηνπ πξντφληνο πξηλ ηε θπθινθνξία
αλλά

έλεγτος ηης αγοράς

Ο κφκλοσ τθσ αξιολόγθςθσ αςφαλείασ, διαχείριςθσ
κινδφνου και πλθροφόρθςθσ από τθν αγορά

Δςναμικό ζύζηημα
επιηήπηζηρ ζηην αγοπά
(ζςλλογικό /

Αξιολόγηζη
αζθάλειαρ από ηον
αξιολογηηή
αζθάλειαρ

Μέηπα
διασείπιζηρ ηος
κινδύνος
πποειδοποιήζειρ
ή/και οδηγίερ
σπήζηρ

Έλεγτος
αγοράς

Σι αλλάηει;
 Δεν αλλάηουν οι απαιτιςεισ για υψθλό επίπεδο
αςφάλειασ
 Η ευκφνθ τθσ αςφάλειασ παραμζνει ςτον παραγωγό
/ ειςαγωγζα
 Οριςμζνεσ υπευκυνότθτεσ ςχετικά με τθν ςωςτι
επιςιμανςθ μεταφζρονται ςτον διανομζα (εάν είναι
άλλοσ από τον παραγωγό / ειςαγωγζα)
 Ο ρόλοσ των Κρατϊν Μελϊν ςτον ζλεγχο μετά τθν
κυκλοφορία ενιςχφεται

Έλεγχοσ αγοράσ
Αλαγλψξηζε ησλ δηαλνκέσλ / αληρλεπζηκφηεηα ηεο
εθνδηαζηηθήο αιπζίδαο.
Γπλαηφηεηα ησλ αξρψλ λα δεηνχλ ηελ ζχλζεζε ζηελ
πεξίπησζε "ζνβαξψλ ακθηβνιηψλ ζρεηηθά κε ηελ
αζθάιεηα".
Γηνξζσηηθά κέηξα (απφζπξζε, αλάθιεζε) ζε
πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο.

Γηαηάμεηο ζρεηηθά κε ηελ θαιή δηνηθεηηθή ζπλεξγαζία
(κεηαμχ ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο ΔΔ), αιιά ηα θξάηε κέιε
κπνξνχλ λα δεηνχλ απεπζείαο πιεξνθνξίεο απφ ηνλ
ππεχζπλν (άξζξν 4α.3) ή ηνλ δηαλνκέα (άξζξν 4β.5).

Γνωςτοποίθςθ
Νέν ζχζηεκα Γνωζηοποίηζης γηα δηεπθφιπλζε ηνπ
ειέγρνπ ζηελ αγνξά.
Γνωζηοποίηζη φισλ ησλ πξντφλησλ πξηλ απφ ηελ
ηνπνζέηεζε ηνπο ζηελ αγνξά.
Πνηνο;  ην ππεχζπλν πξφζσπν
Παξαγσγφο ή εηζαγσγέαο
Γηαλνκέαο ( ζε πεξίπησζε πνπ κε δηθή ηνπ
πξσηνβνπιία κεηαθξάζεη νπνηνδήπνηε ζηνηρείν ηεο
ζήκαλζεο)
 ένα ειεθηξνληθφ Δπξσπατθφ ζχζηεκα γλσζηνπνίεζεο,
κε ηαπηφρξνλε γλσζηνπνίεζε ζηα Κέληξα Γειεηεξηάζεσλ

Δεν πρόκειηαι για καηάθεζη προς έγκριζη!

4. Φάκελοσ Πλθροφοριών του
προϊόντοσ / Έκκεςθ αςφάλειασ

Φάκελοσ Πλθροφοριών του προϊόντοσ
Υπάξρνπζα πεξί Καιιπληηθψλ Οδεγία (άξζξν 7α):

Τν ππεχζπλν πξφζσπν φηαλ ηνπνζεηεί έλα
θαιιπληηθφ πξντφλ ζηελ αγνξά, δηαηεξεί θάθειν
πιεξνθνξηψλ γηα ην πξντφλ εχθνια πξνζβάζηκν
ζηηο αξκφδηεο αξρέο.
Πεξηέρεη πιεξνθνξίεο γηα
Παξαγσγή (ζχλζεζε, ρεκηθέο & κηθξνβηνινγηθέο
πξνδηαγξαθέο, GMP)
Αζθάιεηα (αμηνιφγεζε αζθάιεηαο, αλεπηζχκεηεο
ελέξγεηεο)
Ιζρπξηζκνί (απφδεημε ηνπ απνηειέζκαηνο)
Σηνηρεία γηα δνθηκέο ζε δψα

Σι αλλάηει;
Η έλλνηα θαη ην γεληθφ πεξηερφκελν ηνπ θάθεινπ
δηαηεξείηαη.
Η δπλαηφηεηα ησλ θαηαλαισηψλ λα δεηνχλ νξηζκέλεο
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ην πξντφλ επηβεβαηψλεηαη.
Ωζηφζν:
Οξίδεηε ζαθψο ην πεξηερφκελν θαη ε κνξθή.
Όιεο πιεξνθνξίεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ αζθάιεηα
πξντφληνο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο εθηίκεζεο ηεο
αζθάιεηαο) ζπλδπάδνληαη ζηελ Έθζεζε Αζθάιεηαο
θαιιπληηθνχ πξντφληνο.
Οξίδνληαη ηα ειάρηζηα πξνζφληα ηνπ εθηηκεηή αζθάιεηαο.

5. Έλεγχοσ αγοράσ

Έλεγχοσ αγοράσ
Υπνρξεσηηθή αλαθνξά ησλ ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ
ελεξγεηψλ απφ ηε βηνκεραλία ζην Κξάηνο Μέινο φπνπ έγηλε.
Τν ππεχζπλν πξφζσπν θαη νη δηαλνκείο θνηλνπνηνχλ ρσξίο
θαζπζηέξεζε ηα εμήο:
φιεο ηηο ζνβαξέο αλεπηζχκεηεο ελέξγεηεο πνπ γλσξίδεη ή
ζα έπξεπε επιφγσο λα γλσξίδεη.
Τελ νλνκαζία ηνπ ελ ιφγσ πξντφληνο ψζηε λα είλαη
δπλαηή ε εηδηθή ηνπ ηαπηνπνίεζε.
ηα δηνξζσηηθά κέηξα πνπ έρεη ιάβεη, ελδερνκέλσο.
 Κπθινθνξία ησλ αλσηέξσ πιεξνθνξηψλ ζε φια ηα Κξάηε

Μέιε.

Σι αλλάηει;
Νζεσ απαιτιςεισ για τθν κοινοποίθςθ των
ςοβαρϊν ανεπικφμθτων ενεργειϊν που
ςυνδζονται με τθ χριςθ του προϊόντοσ ϊςτε
να διευκολυνκεί ο ζλεγχοσ τθσ αγοράσ

6. Έλεγχοσ των ςυςτατικών

Έλεγχοσ των ςυςτατικών
Η επηινγή αζθαιψλ ζπζηαηηθψλ είλαη εσθύνη
ηοσ παραγωγού (θαη ηνπ αμηνινγεηή αζθάιεηαο).
Γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο νπζηψλ, σζηφζν, ν
λνκνζέηεο έρεη εληνπίζεη ηελ αλάγθε λα
εμαζθαιίζεη ηνπ ίδηνπο πεξηνξηζκνχο ζηελ ΔΔ.
3 Θεηηθέο ιίζηεο(ζπληεξεηηθά, ρξσζηηθέο, θίιηξα UV)
 2 Αξλεηηθέο ιίζηεο ( απαγνξεπκέλεο νπζίεο θαη ππφ
πεξηνξηζκφ)

Έλεγχοσ των ςυςτατικών
Τν ζχζηεκα ζα ζπλερίζεη λα βαζίδεηαη ζηηο
ιίζηεο νξηζκέλσλ νπζηψλ ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία
αζθάιεηαο ηνπο.
Τα παξαξηήκαηα ηνπ Καλνληζκνχ ζα
παξακέλνπλ ζε γεληθέο γξακκέο ηα ίδηα κε απηά
ηεο νδεγίαο (αιιά επεμεξγαζκέλα).
Δηδηθή πξνζνρή :
Απαγφξεπζε ησλ νπζηψλ ΚΜΤ : εηδηθέο
εμαηξέζεηο
Φξσζηηθέο καιιηψλ : Γπλαηφηεηα γηα ηελ
δεκηνπξγία ζεηηθνχ θαηαιφγνπ
Ναλνυιηθά : εηδηθέο πξνβιέςεηο

7. Ο ρόλοσ των εναρμονιςμζνων
προτφπων

Ο ρόλοσ των εναρμονιςμζνων προτφπων
Δηζαγσγή ελαξκνληζκέλσλ πξνηχπσλ ζε ηξεηο ηνκείο:
 Καλφλεο Καιήο Παξαζθεπήο
 Γεηγκαηνιεςία θαη αλάιπζε
 Ιζρπξηζκνί πξντφλησλ
«Δλαξκνληζκέλν πξφηππν» λνείηαη έλα πξφηππν πνπ
εγθξίλεηαη απφ έλαλ απφ ηνπο επξσπατθνχο θνξείο
ηππνπνίεζεο (CEN).
Η ζσμμόρθωζη ηοσ προϊόνηος ηεκμηριώνεηαι
όηαν ηηρούνηαι ηέηοια πρόησπα. Μπορεί όμως να
αποδειτθεί και με άλλοσς ηρόποσς.

8. Εφαρμογι ςε πλιρθ ανάπτυξθ

Ο ΝΕΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΑ ΚΑΛΛΤΝΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ
24 Μαρηίοσ 2009

Υιοθέηηζη ηοσ κειμένοσ από ηο Εσρ. Κοινοβούλιο

30 Νοεμβρίοσ 2009

Έγκριζη από ηο Σσμβούλιο ηης Ε.Ε.

22 Δεκεμβρίοσ 2009 Δημοζίεσζη ζηην Επίζημη Εθημερίδα ηων Ε.Κ.
Ιανοσάριος 2012

Δσναηόηηηα τρήζης ηοσ νέοσ κενηρικού ζσζηήμαηος
Γνωζηοποίηζης

Ιανοσάριος 2013

Γνωζηοποίηζη ηων νανοϋλικών σποτρεωηική

11 Ιοσλίοσ 2013

Ο νέος Κανονιζμός ηίθεηαι ζε ιζτύ

Οργάνωςθ τθσ Επιτροπισ για τθν Εφαρμογι
του Κανονιςμοφ
Η Δπξσπατθή Δπηηξνπή θαζηέξσζε κε ηε ζπκκεηνρή ησλ
ελδηαθεξφκελσλ κεξψλ 4 νκάδεο εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ

 Γλσζηνπνίεζε (συστάθηκε και λειτουργεί από 29 Ιουνίου 2009)
με υποομάδες για:
α) ηηο νκαδηθέο ηππνπνηήζεηο πιαηζίνπ,
β) θαηεγνξίεο θαιιπληηθψλ πξντφλησλ,
γ) ζέκαηα ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ πξντφληνο

 Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο αζθάιεηαο/ Έθζεζε
αζθάιεηαο (1 συνάντηση 29 Μαρτίου 2010)

 Αλαθνξά ησλ ζνβαξψλ αλεπηζχκεησλ ελεξγεηψλ /Οξηζκφ ηνπ
ζνβαξνχ θηλδχλνπ (1 συνάντηση 18 Μαρτίου 2010)

 Ιζρπξηζκνί : πξνηεξαηφηεηεο θαη ζρέδην δξάζεο
(1 συνάντηση 5 Μαΐου 2010)
Κξάηε κέιε, Δπηηξνπή, Δθπξφζσπνη ηεο Βηνκεραλίαο,
Δπξσπατθέο ελψζεηο θαηαλαισηψλ κπνξνχλ λα νξίζνπλ εθπξφζσπνπο

Οργάνωςθ τθσ Βιομθχανίασ για τθν
Εφαρμογι του Κανονιςμοφ
Ομάδα
ςυντονιςμοφ για
τθν Εφαρμογι
Ομάδα εργαςίασ
για τθν αναφορά
των
ανεπικφμθτων
ενεργειών

Ομάδα εργαςίασ
για τουσ ρόλουσ
και τισ
υπευκυνότθτεσ

Ομάδα εργαςίασ
για τθν
Νανοτεχνολογία

Ομάδα
εργαςίασ για τθ
Γνωςτοποίθςθ

Ομάδα
εργαςίασ για
τουσ
ιςχυριςμοφσ

Ομάδα εργαςίασ για
τθν αξιολόγθςθ
αςφάλειασ

Σι αναμζνεται
• Κατευκυντιριεσ Γραμμζσ από τθν Βιομθχανία και/ι
τθν Επιτροπι ςχετικά με ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ
• Επεξθγθματικό εγχειρίδιο τθσ βιομθχανίασ
– Έωσ το τζλοσ 2010
•
•
•
•
•

κοπόσ,
Ρόλοι και υπευκυνότθτεσ
φνκεςθ προϊόντοσ
Γνωςτοποίθςθ
Επιςιμανςθ

– Έωσ το τζλοσ 2011
• Φάκελοσ προϊόντοσ
• Ιςχυριςμοί
• Ζλεγχοσ αγοράσ

– Έωσ το 2012
• Παραγωγι
• Πλθροφορίεσ ςτον καταναλωτι

Νέος Κανονισμός των Καλλυντικών Υπευθυνότητες κατά μήκος της εφοδιαστικής
αλυσίδας.

Τεχνική Ενημέρωση ΠΣΒΑΚ,
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010,
Γραφεία L’ OREAL HELLAS
Γεράσιμος Βλασσόπουλος,
μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του ΠΣΒΑΚ

ΟΡΙΣΜΟΙ
¾ Αν και ο Κανονισμός διευκρινίζει με αρκετή λεπτομέρεια τα
σχετικά καθήκοντα, οι ρόλοι και οι ευθύνες των παρασκευαστών,
των εισαγωγέων και των διανομέων κατά μήκος της εφοδιαστικής
αλυσίδας παραμένουν στην ουσία αμετάβλητοι, σε σχέση με την
76/768/ΕΚ.
¾ Αρθρο 2, Ορισμοί.
¾ ως «παρασκευαστής» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό
πρόσωπο (εντός ή εκτός Ε.Ε.) που παρασκευάζει ένα
καλλυντικό προϊόν ή αναθέτει το σχεδιασμό ή την
παρασκευή ενός προϊόντος και το διαθέτει στην αγορά υπό
την επωνυμία ή το εμπορικό σήμα του.
¾ ως «εισαγωγέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
εγκατεστημένο στην Κοινότητα, που τοποθετεί καλλυντικό
προϊόν τρίτης χώρας στην κοινοτική αγορά.
¾ ως «διανομέας» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο
στην εφοδιαστική αλυσίδα που δεν είναι ο παρασκευαστής
ή ο εισαγωγέας και διαθέτει ένα καλλυντικό προϊόν στην
κοινοτική αγορά.

ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια)

¾ Ο Κανονισμός επιβεβαιώνει ότι η βασική ευθύνη για τη
συμμόρφωση με τα όσα προβλέπει η νομοθεσία των Καλλυντικών,
έγκειται στο «υπεύθυνο πρόσωπο», δηλ. στο «πρόσωπο» εκείνο
του οποίου το όνομα και η διεύθυνση εμφανίζονται στην
επισήμανση του προϊόντος (βλ. Αρθρο 19.1(α)).
¾ Αρθρο 4.
Μόνο καλλυντικά προϊόντα για τα οποία νομικό ή φυσικό
πρόσωπο έχει οριστεί «υπεύθυνο πρόσωπο» εντός των ορίων
της Κοινότητας, θα τοποθετούνται στην αγορά.

ΟΡΙΣΜΟΙ (συνέχεια)

¾ Αρθρο 5. Υποχρεώσεις «υπευθύνου προσώπου».
¾ Η ασφάλεια του προϊόντος (εκτίμηση ασφαλείας, φάκελος
πληροφοριών, περιορισμοί για ορισμένες ουσίες, ίχνη
απαγορευμένων ουσιών, νανοϋλικά, ΚΜΤ, δοκιμές σε ζώα +
ορθή παρασκευαστική πρακτική) και οι υποχρεώσεις προς
τις αρχές (κοινοποίηση, γνωστοποίηση σοβαρών
ανεπιθύμητων ενεργειών ‐ ΣΑΕ, πληροφορίες για ουσίες
μετά από αιτιολογημένη αίτηση ΚΜ).
¾ Η επισήμανσή του προϊόντος, οι ισχυρισμοί επ’ αυτού, η
γνωστοποίηση στο κοινό των ΣΑΕ και ΑΕ, καθώς και
ποιοτικών και ποσοτικών (μόνο επικίνδυνες, βάσει CLP)
στοιχείων του προϊόντος.
¾ Συνεργασία με τις αρχές (βλ. παρακάτω).

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ

¾ «Υπεύθυνο πρόσωπο»: Βασική ευθύνη για τη συμμόρφωση με
τα όσα ορίζουν τα Αρθρα 4(2) και 5.
¾ Στις περισσότερες περιπτώσεις, το «υπεύθυνο πρόσωπο» είναι
ο «παρασκευαστής» ή ο «εισαγωγέας».
¾ Εξαιρέσεις (Αρθρο 4).
¾ «Διανομέας», όταν τοποθετεί προϊόν στην αγορά με το
όνομά του ή το σήμα του, ή τροποποιεί στοιχεία
υπάρχοντος προϊόντος στην αγορά με τρόπο που
επηρεάζεται η συμμόρφωση του με τη νομοθεσία. Η πιστή
μετάφραση πληροφοριών δεν αποτελεί τροποποίηση (βλ.
Αρθρο 4.6).
¾ Γραπτή εντολή (και αποδοχή) του «παρασκευαστή» ή του
«εισαγωγέα» προς εντολοδόχο εγκατεστημένο στην Ε.Ε.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΕΣ (συνέχεια)
¾ «Διανομέας»: Στην ουσία, μεταφέρονται ευθύνες που
προβλέπονται από την Οδηγία περί Γενικής Ασφαλείας
Προϊόντων (2001/95/ΕΚ) στη νομοθεσία των καλλυντικών.
¾ Οφείλουν να ελέγξουν (Αρθρο 6), αν και δεν ευθύνονται για την
ακρίβεια των πληροφοριών (
«υπεύθυνο πρόσωπο»):
¾ Προ της διάθεσης στην αγορά
¾ ύπαρξη επισήμανσης (όνομα-διεύθυνση υπευθύνου
προσώπου, batch no., INCI list), επισήμανση
προϊόντων μη ή άρτι προσυσκευασθέντων
¾ απαίτηση τοπικής γλώσσας (περιεχόμενο,
διατηρησιμότητα, προφυλάξεις, λειτουργία προϊόντος)
¾ εκπνοή ημερ. ελάχ. διατηρησιμότητας
¾ συνθήκες μεταφοράς και αποθήκευσης ευθύνης τους
¾ Ευθύνη «διανομέα» για κοινοποίηση (κυκλοφορία σε νέα χώρα
και μετάφραση στοιχείων επισήμανσης, Αρθρο 13.3)

«ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ» ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

¾ Ιχνηλασιμότητα και προς τις 2 κατευθύνσεις.
¾ «Υπεύθυνο πρόσωπο» θα πρέπει να μπορεί να
ταυτοποιήσει τους «διανομείς» του προϊοντος και
¾ «Διανομείς» θα πρέπει να μπορούν να ταυτοποιήσουν
«υπεύθυνο πρόσωπο» / «διανομέα» από τον οποίο
παρέλαβαν το προϊόν και τους επόμενους «διανομείς»
στους οποίους απέστειλλαν το καλλυντικό.
¾ Όλα τα παραπάνω, μετά από αίτημα των αρμοδίων αρχών
και για περίοδο 3 ετών από τη στιγμή που ο (κάθε)
«διανομέας» παραλαμβάνει το προϊόν.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ
¾ «Υπεύθυνο πρόσωπο».
¾ Διορθωτικά μέτρα / απόσυρση / ανάκληση σε περίπτωση
μη συμμορφουμένων –ΜΣ‐ προϊόντων.
¾ Μη συμμορφούμενα προϊόντα με κίνδυνο για την
ανθρώπινη υγεία: Ενημερώνουν ΚΜ που έχει διατεθεί το
προϊόν και ΚΜ φακέλου προϊόντος, παρέχοντας στοιχεία
για τη ΜΣ και τα διορθωτικά μέτρα που έχουν λάβει.
¾ Συνεργάζονται με τα ως άνω ΚΜ για την εξάλειψη των
κινδύνων και παρέχουν στις αρμόδιες αρχές όλα τα
απαραίτητα στοιχεία (κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος)
για να καταδειχθεί η συμμόρφωση των προϊόντων.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ (συνέχεια)
¾ «Διανομέας».
¾ Προ της διάθεσης στην αγορά.
¾ δεν διαθέτουν στην αγορά προϊόν, εάν δεν
συμμορφώνεται το προϊόν με τον Κανονισμό
¾ Μετά τη διάθεση στην αγορά.
¾ διασφαλίζουν ότι λαμβάνονται διορθωτικά μέτρα /
απόσυρση / ανάκληση, εάν δεν συμμορφώνεται το
προϊόν με τον Κανονισμό
¾ εάν ενέχει κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία,
ενημερώνουν τα ΚΜ που διετέθη το προϊόν και το
«υπεύθυνο πρόσωπο», παρέχοντας πληροφόρηση για
την ΜΣ και τις διορθωτικές ενέργειες που έχουν γίνει
¾ συνεργάζονται με τις αρμόδιες αρχές, εφ’ όσον τους
ζητηθεί, για εξάλειψη των ως άνω κινδύνων και
παρέχουν τα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την
επισήμανση – τοπικής γλώσσας – διατηρησιμότητα,
που ελέγχουν πριν τη διάθεση στην αγορά.
¾ ΌΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ, ΓΙΑ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ
ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ.

Νέος Κανονισμός των Καλλυντικών - Εποπτεία της
αγοράς και διαχείριση μη συμμορφώσεων.

Τεχνική Ενημέρωση ΠΣΒΑΚ,
Παρασκευή 25 Ιουνίου 2010,
Γραφεία L’ OREAL HELLAS
Γεράσιμος Βλασσόπουλος,
μέλος της Τεχνικής Επιτροπής του ΠΣΒΑΚ

ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΑ ΚΜ (Αρθρο 22)

¾ Σε επαρκή κλίμακα.
¾ Μέσω του:
¾ φακέλου πληροφοριών προϊόντος
¾ φυσικών & εργαστηριακών ελέγχων
¾ Βάσει επαρκών δειγμάτων.
¾ Ελεγχος ορθής παρασκευαστικής πρακτικής.
¾ Περιοδική αποτίμηση συστήματος, τουλάχιστον κάθε 4 χρόνια.
¾ Κοινοποίηση αποτελεσμάτων στην Commission, στα άλλα
ΚΜ και στο κοινό.
¾ Η πλήρης ευθύνη για τη διασφάλιση της ασφάλειας του
καλλυντικού παραμένει στον παρασκευαστή ή εισαγωγέα.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (Αρθρο 23)
¾Αρθρο 2: Ορισμοί «ανεπιθύμητων ενεργειών» (ΑΕ) και
«σοβαρών ανεπιθύμητων ενεργειών» (ΣΑΕ).
¾Κεφάλαιο ΙΙΙ: Εκτίμηση ασφάλειας, φάκελος πληροφοριών
προϊόντος, κοινοποίηση.
¾Αρθρα 10 & 11: Εμπλουτισμός έκθεσης ασφαλείας με ΣΑΕ
(Παράρτημα Ι, Μέρος Α).
¾Αρθρο 21: Πρόσβαση του κοινού στην πληροφόρηση (ΑΕ &
ΣΑΕ).
¾ Αρθρο 23: Γνωστοποίηση ΣΑΕ στις αρμόδιες αρχές (νέα
απαίτηση!).
¾ Προοίμιο, παράγραφος 59: Υποχρέωση της Commission να
παρέχει οδηγίες, όσον αφορά την ομοιόμορφη ερμηνεία και
εφαρμογή της έννοιας του «σοβαρού κινδύνου».

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (συνέχεια)
¾Ορισμοί.
¾ «ανεπιθύμητη ενέργεια» νοείται ανεπιθύμητη αντίδραση
για την υγεία του ανθρώπου η οποία αποδίδεται σε
κανονική ή ευλόγως αναμενόμενη χρήση καλλυντικού
προϊόντος.
¾ «σοβαρή ανεπιθύμητη ενέργεια» νοείται ανεπιθύμητη
ενέργεια η οποία έχει ως αποτέλεσμα προσωρινή ή μόνιμη
λειτουργική ανικανότητα, αναπηρία, νοσηλεία σε
νοσοκομείο, συγγενείς ανωμαλίες ή άμεσο κίνδυνο για τη
ζωή ή θάνατο.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (συνέχεια)
¾Σε περίπτωση ΣΑΕ:
¾ Υπεύθυνο πρόσωπο και διανομείς οφείλουν να κοινοποιήσουν
στο ΚΜ στο οποίο συνέβη αυτή
¾ όλες τις ΣΑΕ που γνωρίζουν ή θα έπρεπε εύλογα να γνωρίζουν
¾ το όνομα του καλλυντικού
¾ Τα διορθωτικά μέτρα που πιθανόν έχουν ήδη λάβει
¾ Το πιο πάνω ΚΜ ειδοποιεί άμεσα τα υπόλοιπα ΚΜ και (εάν η
πληροφόρηση για ΣΑΕ προέρχεται από διανομέα / τελικό χρήστη /
επαγγελματία της υγείας) το υπεύθυνο πρόσωπο
¾ Τα ΚΜ μπορούν να χρησιμοποιήσουν την πληροφόρηση που
έχουν σχετικά με ΣΑΕ, για σκοπούς εποπτείας της αγοράς και
ενημέρωσης καταναλωτών
¾ Στον Κανονισμό, η Commission δεν έχει κάποιο ρόλο στην όλη
αλυσίδα πληροφόρησης για τις ΣΑΕ. Η DG Ent. έχει συμφωνήσει να
εργαστεί και να βελτιώσει τα πρακτικά θέματα που αφορούν την αναφορά
και επικοινωνία των ΣΑΕ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (συνέχεια)
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (Αρθρο 25,
υπεύθυνα πρόσωπα)
¾Σε περίπτωση ΜΣ σε κάποια από τα στοιχεία του καλλυντικού τα οποία
τελούν υπό την ευθύνη του υπεύθυνου προσώπου (βλ. Αρθρο 5 ή 25 (1)),
τα ΚΜ ζητούν από το υπεύθυνο πρόσωπο να φέρει σε συμμόρφωση, να
αποσύρει ή να ανακαλέσει το προϊόν, πάντα μέσα σε μια ρητώς
καθορισμένη προθεσμία και ανάλογα με τη φύση του κινδύνου.
¾Σε περίπτωση που η ΜΣ εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την
ανθρώπινη υγεία, το ΚΜ στην επικράτεια του οποίου έλαβε χώρα η ΜΣ
ειδοποιεί τα άλλα ΚΜ και την Commission, ιδιαίτερα δε στην περίπτωση
που το εν λόγω ΚΜ κρίνει ότι η ΜΣ δεν περιορίζεται στο έδαφός του.
¾Για τους σκοπούς της παραπάνω πληροφόρησης / ειδοποίησης,
χρησιμοποιείται το σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφόρησης που
προβλέπει το Αρθρο 12 της Οδηγίας για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων
2001/95/ΕΚ (RAPEX – European Rapid Alert System).

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (Αρθρο 26,
διανομείς)

¾Σε περίπτωση ΜΣ σε κάποια από τα στοιχεία του καλλυντικού τα οποία
τελούν υπό την ευθύνη του διανομέα (βλ. Αρθρο 6), τα ΚΜ ζητούν από τον
διανομέα να φέρει σε συμμόρφωση, να αποσύρει ή να ανακαλέσει το
προϊόν, πάντα μέσα σε μια ρητώς καθορισμένη προθεσμία και ανάλογα
με τη φύση του κινδύνου.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΩΝ (Αρθρο 27,
ρήτρα διασφάλισης)

¾Σε περίπτωση που, παρά το ότι ένα προϊόν πληρεί τους όρους του
Αρθρου 25 (1), ένα ΚΜ έχει λόγους να ανησυχεί ότι αυτό μπορεί να
προκαλέσει σοβαρό κίνδυνο για την ανθρώπινη υγεία, μπορεί να λάβει
όλα τα ενδεδειγμένα προσωρινά μέτρα για να διασφαλίσει την
απόσυρση, ανάκληση ή τον με οποιοδήποτε άλλο τρόπο περιορισμό της
διάθεσης ενός καλλυντικού προϊόντος.
¾ Μετά από επικοινωνία με την Commission και τα υπόλοιπα ΚΜ,
μέσω του συτήματος RAPEX, η Commission αποφασίζει για το
δικαιολογημένο ή όχι των προσωρινών μέτρων, τα οποία στη
δεύτερη περίπτωση βεβαίως ανακαλούνται.

Eυρωπαϊκός Κανονισμός Καλλυντικών
– Φάκελος Προϊόντος & Έκθεση
Ασφάλειας
Δρ. Λιζέτα Σταμπουλή
L’OREAL HELLAS A.E.
Scientific & Regulatory Affairs Director

Ισχύουσα οδηγία καλλυντικών (Άρθρο 7α)
Ο υπεύθυνος για τη διάθεση του προϊόντος στην αγορά της
ΕΕ πρέπει να διατηρεί τις πληροφορίες (PIF = Φάκελος
Προϊόντος), άμεσα προσβάσιμες από τις αρμόδιες αρχές.
Ο Φάκελος Προϊόντος περιέχει πληροφορίες για:
Παραγωγή προϊόντος (Σύνθεση, Χημικές & Μικροβιολογικές
προδιαγραφές, GMP)
Ασφάλεια (Εκτίμηση Ασφάλειας, Ανεπιθύμητες Ενέργειες)
Ισχυρισμοί (Απόδειξη Αποτελεσματικότητας)
Στοιχεία Δοκιμών σε ζώα

Αλλαγές που επιφέρει η
«Αναδιατύπωση»
• Η έννοια και το γενικό περιεχόμενο πληροφοριών του
προϊόντος διατηρούνται
• Η δημοσιοποίηση ορισμένων πληροφοριών επιβεβαιώνεται
Ωστόσο:
• Το νέο κείμενο είναι περισσότερο σαφές όσον αφορά το
περιεχόμενο & τη μορφή του
• Όλες οι πληροφορίες σχετικές με την ασφάλεια του
προϊόντος (συμπεριλαμβανομένης της Εκτίμησης
Ασφάλειας), συνδυάζεται με την «Έκθεση Ασφάλειας
Καλλυντικού Προϊόντος (CSPR)»
• Τα ελάχιστα προσόντα του Εκτιμητή Ασφάλειας ορίζονται με
μεγαλύτερη σαφήνεια

Φάκελος Προϊόντος
Περιγραφή Καλλυντικού
Προϊόντος

Έκθεση Ασφάλειας
Προϊόντος

Μέρος Α – Πληροφορίες για την
Ασφάλεια καλλυντικού προϊόντος

Παραγωγική Διαδικασία/Μέθοδος
Δήλωση συμμόρφωσης με τα GMP
Αν χρειάζεται,
Απόδειξη Αποτελεσματικότητας
Λίστα Δοκιμών σε ζώα

Μέρος Β – Εκτίμηση
Ασφάλειας καλλυντικού προϊόντος

Ποιοτική & Ποσοτική
σύνθεση προϊόντος

Φυσικοχημικές ιδιότητες &
Σταθερότητα καλλυντικού προϊόντος

Συμπέρασμα Εκτίμησης

Μικροβιολογική ποιότητα

Ξένες προσμίξεις, ίχνη, πληροφορίες
για τα υλικά συσκευασίας

Προειδοποιήσεις & Οδηγίες Χρήσης
στην επισήμανση

Κανονική & εύλογα
αναμενόμενη χρήση

Έκθεση στο καλλυντικό προϊόν

Αιτιολόγηση

Έκθεση στις ουσίες

Τοξικολογικό προφίλ των ουσιών

Διαπιστευτήρια του Εκτιμητή &
έγκριση του Μέρους Β

Ανεπιθύμιτες Ενέργειες &
Σοβαρές Ανεπιθύμιτες Ενέργειες

Πληροφορίες
για το καλλυντικό προϊόν

Ι. Η Έκθεση Ασφάλειας Καλλυντικών
Προϊόντων

Το νομικό πλαίσιο
Άρθρο 10: Η Έκθεση Ασφάλειας (CPSR) πρέπει να
δημιουργείται για κάθε προϊόν ως μέρος του φακέλου
πληροφοριών του προϊόντος πριν από τη διάθεσή του στην
αγορά
Το βασικό στοιχείο μιας Έκθεσης Ασφάλειας (CPSR) είναι η
αξιολόγηση της ασφάλειας του προϊόντος
Το παράρτημα 1 περιγράφει τα στοιχεία που περιέχει μια
Έκθεση Ασφάλειας (CPSR).
• Το Μέρος Α ισχύει για τις πληροφορίες σχετικά με την
ασφάλεια, δηλαδή γεγονότα & πληροφορίες, οι οποίες στη
συνέχεια ερμηνεύονται και τίθενται σε πλαίσια, σε σχέση με
την εκτίμηση ασφάλειας
• Το Μέρος Β σχετίζεται με την Εκτίμηση Ασφάλειας του
καλλυντικού προϊόντος

Κατευθυντήριες γραμμές:
Έκθεση Ασφάλειας (1)
1. Το Παράρτημα I, Μέρος A περιγράφει στοιχεία, αλλά όχι σε
μια καθορισμένη μορφή, δηλαδή τα στοιχεία που πρέπει να
εξεταστούν στην Έκθεση Ασφάλειας, αλλά όχι κατ 'ανάγκη
με την ίδια σειρά, στις ίδιες θέσεις όπως στο παράρτημα Ι.
Μια σπονδυλωτή προσέγγιση είναι η προτιμούμενη.
2. Όλοι οι σχετικοί παράμετροι πρέπει να εξεταστούν, αλλά όχι
κατ 'ανάγκη με συγκεκριμένη δεδομένη μελέτη.
3. Πολλά στοιχεία του παραρτήματος Ι, Μέρος Α εξετάζονται
από υφιστάμενες κατευθυντήριες γραμμές της Colipa
(Μικροβιολογία, Σταθερότητα).

Κατευθυντήριες γραμμές :
Έκθεση Ασφάλειας (2)
3. Η Εκτίμηση Ασφάλειας απαιτεί την ικανότητα και την
εμπειρία του Εκτιμητή Ασφάλειας. Το παράρτημα Ι δεν
μπορεί & δεν πρόκειται να "διδάξει" αυτές τις δεξιότητες.
4. Η Εκτίμηση Ασφάλειας των συστατικών των καλλυντικών
δεν είναι μια τυποποιημένη διαδικασία, αλλά πρέπει να
διενεργείται για κάθε περίπτωση χωριστά. Ειδικότερα, η
προσέγγιση με λίστα ελέγχου και οι αποφάσεις βασισμένες
σε επικινδυνότητα μόνο θεωρούνται ακατάλληλες.
5. Xρήση ολόκληρου φάσματος διαθέσιμων πληροφοριών &
επιστημονικά τεκμηριωμένων αποφάσεων.

Παραδείγματα τεκμηριωμένων
στοιχείων στην Εκτίμηση Ασφάλειας
•
•
•
•
•
•

Φυσικοχημικές Ιδιότητες
Δομή
Μέθοδοι in vitro
Στοιχεία Δοκιμών σε ζώα
Έκθεση / Όροι χρήσης
Ανθρώπινη εμπειρία (Κλινικές Μελέτες, Ιστορικό Χρήσης,
Εποπτεία στην Αγορά)

Ο Εκτιμητής Ασφάλειας (1)
Τα προσόντα του Εκτιμητή Ασφάλειας ορίζονται στο Άρθρο
10(2) του Κανονισμού των Καλλυντικών.
«στην κατοχή διπλώματος ή άλλου τίτλου σπουδών που
χορηγείται μετά από κύκλο πανεπιστημιακών θεωρητικών &
πρακτικών σπουδών στην Φαρμακολογία, Τοξικολογία,
Ιατρική, ή ανάλογη επιστήμη, ή πτυχίο που αναγνωρίζεται ως
ισότιμο από ένα Κράτος-Μέλος».

Ο Εκτιμητής Ασφάλειας (2)
• Το νέο άρθρο καθιστά ευκολότερο να έχουμε έναν Εκτιμητή
Ασφάλειας από χώρες εκτός της Ε.Ε.
• Ο Εκτιμητής Ασφάλειας πρέπει να πραγματοποιήσει την
Εκτίμηση Ασφάλειας των προϊόντων, την οποία υπογράφει
για έγκριση.
• Απόδειξη των προσόντων & πιστοποιητικών καθώς & η
διεύθυνση του Εκτιμητή Ασφάλειας πρέπει να
συμπεριλαμβάνονται στην έκθεση αξιολόγησης.

ΙΙ. Φάκελος Πληροφοριών Προϊόντος

Περιεχόμενο Φακέλου Πληροφοριών
Προϊόντος
• Περιγραφή του Προϊόντος
• Έκθεση Εκτίμησης Ασφάλειας (CPSR)
• Περιγραφή παραγωγικής διαδικασίας & πιστοποιητικό
συμμόρφωσης με τα GMP
• Όπου αυτό δικαιολογείται, απόδειξη της ισχυριζομένης
αποτελεσματικότητας του καλλυντικού προϊόντος
• Στοιχεία σχετικά με δοκιμές σε ζώα που διεξήχθησαν
- Εκτός από την ενισχυμένη Έκθεση Εκτίμησης Ασφάλειας
(CPSR), τίποτα καινούριο (βλ. 7η Τροποίηση TGD Colipa).

Φάκελος Πληροφοριών Προϊόντος Ορισμένες πρακτικές πτυχές
• O Φάκελος Πληροφοριών Προϊόντος πρέπει να είναι εύκολα
προσβάσιμος σε ηλεκτρονική ή άλλη μορφή στη διεύθυνση
που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος
• Πρέπει να είναι προσβάσιμος στις αρμόδιες αρχές της χώρας
στην οποία φυλάσσεται
• Οι πληροφορίες πρέπει να διατίθενται σε γλώσσα εύκολα
κατανοητή από την αρμόδια αρχή
• Ο Φάκελος πρέπει να διατηρείται για 10 χρόνια μετά την
τελευταία παρτίδα του προϊόντος που έχει διατεθεί στην
αγορά

Φάκελος Πληροφοριών Προϊόντος Παλιός σε αντίθεση με Νέο (1)
• Οι απαιτήσεις όσον αφορά το Φάκελο & την Έκθεση
Εκτίμησης Ασφάλειας ισχύει & για προϊόντα που
κοινοποιούνται βάσει της ισχύουσας οδηγίας
• Πρόβλημα: οι ερμηνείες των απαιτήσεων κοινοποίησης
παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών
• Ερμηνεία της Colipa: ένας «νέος» Φάκελος πρέπει να είναι
διαθέσιμος για όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην
αγορά.
• Ωστόσο: οι πληροφορίες που απαιτούνται βάσει του νέου
Κανονισμού είναι πιθανότατα ήδη διαθέσιμες στους
υπάρχοντες Φακέλους.

Φάκελος Πληροφοριών Προϊόντος Παλιός σε αντίθεση με Νέο (2)
• Ο κανονισμός δεν ορίζει μια καθορισμένη μορφή για έναν Φάκελο.
Αναφορά στις υπάρχουσες πληροφορίες είναι επομένως δυνατή.
• Οι απαιτήσεις για τους "νέους" Φακέλους πρέπει να τηρούνται
από την 11η Ιανουαρίου 2013.
• Η Ευρ. Επιτροπή συνέστησε κατά τη συνεδρίαση της 18ης Μαρτίου
2010:
• Ξεκινήστε αναδιατύπωση των Φακέλων σας από τώρα
• Κατά την προώθηση νέων προϊόντων, η προετοιμασία των
Φακέλων πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις νέες απαιτήσεις

Ισχυρισμοί – Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο

Στόχοι της Βιομηχανίας
 Διατήρηση της ευελιξίας η οποία είναι απαραίτητη για την
συνέχιση της καινοτομίας
 Βασισμένοι σε υπάρχουσα νομοθεσία σε εθνικό & ευρωπαϊκό
επίπεδο
 Ανάπτυξη συνόλου κριτηρίων τα οποία είναι εφαρμόσιμα για
όλους τους ισχυρισμούς, σε όλα τα καλλυντικά προϊόντα, σε
όλα τα μέσα επικοινωνίας.
• Η Ομάδα Εργασίας της Colipa υποστηρίζεται από εξωτερική
δικηγορική εταιρία για την ερμηνεία του Άρθρου 20 & της
σχέσης του με το υπόλοιπο Νομοθετικό Πλαίσιο

Κανονισμός 1223/2009: Άρθρο 20
1. Κατά την επισήμανση, τη διάθεση στην αγορά και τη διαφήμιση των καλλυντικών
προϊόντων, το κείμενο, οι ονομασίες, τα σήματα, οι εικόνες και τα άλλα σύμβολα δεν πρέπει
να χρησιμοποιούνται για να αποδώσουν σε αυτά τα προϊόντα χαρακτηριστικά ή
λειτουργίες που δεν έχουν.
2. Η Ευρ. Επιτροπή, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα πρέπει να καταρτίσει ένα σχέδιο
δράσης σχετικά με τους ισχυρισμούς που χρησιμοποιούνται και να καθορίσει τις
προτεραιότητες για τον καθορισμό κοινών κριτηρίων που δικαιολογούν τη χρήση ενός
ισχυρισμού.
Μετά από διαβούλευση με την Επιστημονική Επιτροπή Καλλυντικών Προϊόντων (SCCS) ή
άλλων αρμόδιων αρχών, η Επιτροπή εγκρίνει κατάλογο κοινών κριτηρίων ισχυρισμών που
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σχέση με τα καλλυντικά προϊόντα, σύμφωνα με την
κανονιστική διαδικασία με έλεγχο που αναφέρεται στο άρθρο 32(3) του παρόντος
Κανονισμού, λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων της οδηγίας 2005/29/ΕΚ (ΑΕΠ).
Έως τις 11 Ιουλίου 2016, η Επιτροπή θα υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο έκθεση σχετική με την χρήση των ισχυρισμών, με βάση τα κοινά κριτήρια που
θεσπίζονται δυνάμει του δευτέρου εδαφίου. Εάν η έκθεση καταλήξει στο συμπέρασμα ότι
οι ισχυρισμοί που χρησιμοποιούνται για τα καλλυντικά προϊόντα δεν είναι σύμφωνοι με τα
κοινά κριτήρια, η Επιτροπή θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσει τη
συμμόρφωση, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη.
3. (...)

Ι. Άρθρο 20(2) του νέου Κανονισμού:
Γενικό Πλαίσιο & Διαδικασία (1)
1. Η Ευρ. Επιτροπή πρέπει να συνεργαστεί με τα κράτη μέλη
για την ανάπτυξη ενός σχεδίου δράσης
2. Αυτό το σχέδιο δράσης πρέπει να είναι σύμφωνο με τους
ισχυρισμούς που χρησιμοποιούνται & πρέπει να μπουν
προτεραιότητες
3. Ο στόχος του σχεδίου δράσης δεν είναι να προσδιορίσει τα
κοινά κριτήρια
4. Μετά από διαβουλεύσεις με την Επιστημονική Επιτροπή
(SCCS) ή άλλων αρμόδιων αρχών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
θα εγκρίνει κατάλογο κοινών κριτηρίων για τους
ισχυρισμούς.

Ι. Άρθρο 20(2) του νέου Κανονισμού:
Γενικό Πλαίσιο & Διαδικασία (2)
5. Μέχρι το 2016: έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τη χρήση των
ισχυρισμών σε αντίθεση με καθορισμένα κοινά κριτήρια
6. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των προϊόντων με τα
κοινά κριτήρια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει περαιτέρω
μέτρα (γενικά - απροσδιόριστα)
Προσοχή:
• Το σχέδιο μπορεί να εξετάζει το ενδεχόμενο άλλων μέτρων
από τα κοινά κριτήρια (κατευθυντήριες γραμμές,
τροποποιήσεις άλλων νομοθετικών πράξεων, κώδικα
δεοντολογίας, κ.λ.π.)
• Ένα έγγραφο το οποίο θα θέσει τις βάσεις για το μέλλον

ΙΙ. Γενικό πλαίσιο της ΕΕ για ισχυρισμούς
καλλυντικών προϊόντων (1)
• Όλες οι Οδηγίες εφαρμόζονται ταυτόχρονα με τον Κανονισμό Καλλ. Πρ.
• Η Οδηγία Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών είναι άμεσα σχετική με την
προστασία των καταναλωτών από τους παραπλανητικούς ισχυρισμούς
των προϊόντων
• Τόσο η ΑΕΠ όσο κι ο Κανονισμός Καλλυντικών προσδιορίζουν τα
χαρακτηριστικά & τη λειτουργία των προϊόντων
• Κι οι δύο βασίζονται στις ίδιες αρχές:
 Οι ισχυρισμοί θα πρέπει να είναι αληθείς & δεν πρέπει να εξαπατούν τον
καταναλωτή
 Οι ισχυρισμοί θα πρέπει να υποστηρίζονται από επαληθεύσιμα & επαρκή
αποδεικτικά στοιχεία
• Βασική Αρχή: σε περίπτωση σύγκρουσης με τον Κανονισμό Καλλυντικών,
ο τελευταίος θα υπερισχύει (lex specialis)

ΙΙ. Γενικό πλαίσιο της ΕΕ για τους ισχυρισμούς
καλλυντικών προϊόντων (2)
Ερμηνεία του Άρθρου 20 με την καθοδήγηση της Οδηγίας ΑΕΠ:
• Ο "μέσος" καταναλωτής είναι το σημείο αναφοράς (δηλ., ένα πρόσωπο
με κρίση, συνείδηση & προσεκτικός στην αγοραστική του/της
συμπεριφορά)
• Οι ισχυρισμοί πρέπει να αξιολογούνται στο πλαίσιό τους, λαμβανομένων
υπόψη των κοινωνικών, πολιτιστικών & γλωσσολογικών παραγόντων
• Σύμφωνα με την οδηγία ΑΕΠ , τα κράτη μέλη διατηρούν τη δικαιοδοσία
για τους ισχυρισμούς που αφορούν επιπτώσεις στην υγεία και την
ασφάλεια καθώς και «γούστο & ευπρέπεια»
• Η αξία της αυτορρύθμισης (σε ευρωπαϊκό ή εθνικό επίπεδο)
αναγνωρίζεται για την αντιμετώπιση των αναγκών συγκεκριμένων τομέων
(όταν οι κώδικες δεοντολογίας είναι δεσμευτικοί)

ΙΙΙ. Πεδίο εφαρμογής του άρθρου 20
• Το ακριβές πεδίο είναι ανοικτό προς συζήτηση
• Κανονικά οι ισχυρισμοί που καλύπτονται από το άρθρο 20 θα
πρέπει να αφορούν τα χαρακτηριστικά και τη λειτουργία του
καλλυντικού προϊόντος, όπως ορίζεται στο άρθρο 2
• Το άρθρο 20 μπορεί να καλύπτει ένα ευρύ φάσμα
ισχυρισμών, σχετικούς με την υγεία, το περιβάλλον, τα
συστατικά, την αποτελεσματικότητα των προϊόντων (στο
βαθμό που αυτή συνδέεται με τα χαρακτηριστικά του)
• Τα κοινά κριτήρια θα πρέπει να σχετίζονται με το βάσιμο των
ισχυρισμών (κι όχι με την διατύπωσή τους!)

Συμπεράσματα
• Το Σχέδιο Δράσης μπορεί να είναι η βάση για μια
μακροπρόθεσμη ημερήσια διάταξη
• Η εντολή της Ευρ. Επιτροπής δεν είναι ο ορισμός ενός
θετικού καταλόγου ισχυρισμών
• Τα κοινά κριτήρια θα πρέπει να στοχεύουν στην τεκμηρίωση
των ισχυρισμών
• Η εντολή της Ευρ. Επιτροπής θα πρέπει να ερμηνευθεί υπό το
φως των όσων ήδη υπάρχουν: η οδηγία ΑΕΠ & η εφαρμογή
της σε εθνικό επίπεδο, οι υπάρχουσες συστάσεις σχετικά με
τα αντηλιακά προϊόντα, προϊόντα οριακά φαρμακευτικά &
άλλα προϊόντα

Ηλεκτρονική Γνωςτοποίηςη
Διμθτρα Σακελλαρίου
ΠΣΒΑΚ
Παραςκευι, 25 Ιουνίου 2010

Γνωςτοποίηςη
υπάρχουςεσ & μελλοντικζσ υποχρεώςεισ
A) Περί Καλλυντικών Οδηγία - υπάρχουςεσ υποχρεώςεισ
Mη εναρμονιςμζνα και διαφορετικά ςυςτήματα γνωςτοποίθςθσ ςτα
Κράτθ Μζλθ
Γνωςτοποίθςθ ςτισ αρμόδιεσ αρχζσ
Απαιτιςεισ αναφζρονται ςτο άρκρο 7(a)(4) – Όλα τα ΚΜ
Γνωςτοποίθςθ ςτα Κζντρα Δθλθτθριάςεων
Η ευχζρεια αυτι δίνεται ςτα κράτθ μζλθ από το άρκρο 7 (3)

Β) Κανονιςμόσ - μελλοντικζσ υποχρεώςεισ
Ένα ηλεκτρονικό Ευρωπαϊκό ςφςτημα γνωςτοποίηςησ
Γνωςτοποίθςθ ςτθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι
Απαιτιςεισ αναφζρονται ςτο άρκρο 13
Γνωςτοποίθςθ απαιτείται για τα νζα προϊόντα και για τα υπάρχοντα
προϊόντα που υπάρχουν ςτθν αγορά.
Υποχρζωςθ του υπεφκυνου πρόςωπου και του διανομζα

Γνωςτοποίηςη – Βαςικζσ αρχζσ
Η Βιομθχανία δια μζςου τθσ Colipa ετοίμαςε και κατζκεςε
τισ κζςεισ τθσ με τισ βαςικζσ αρχζσ για τθ μια Ευρωπαϊκι
Γνωςτοποίθςθ ςτθν Ομάδα Εργαςίασ τθσ Επιτροπισ και ςε
όλα τα ενδιαφερόμενα μζρθ.
 Αυτζσ ζγιναν ευρζωσ αποδεκτζσ από τθν Ε.Ε. και τα Κ.Μ.
Βαςικζσ αρχζσ:
Εμπιςτευτικότθτα
Ευκολία χριςθσ

Διαδικτυακι επικοινωνία
Πολφγλωςςο
Απλι ειςαγωγι δεδομζνων

Γνωςτοποιήςεισ ςτην Ε.Ε.
Γνωςτοποίηςη
  από το υπεφθυνο πρόςωπο άρκρο 13(1& 2):
Πριν από τθν τοποκζτθςθ ςτθν αγορά νζων
προϊόντων και για τα υπάρχοντα προϊόντα που
υπάρχουν ςτθν αγορά.
  από τον διανομζα άρκρο 13(3):
  από το υπεφθυνο πρόςωπο άρκρο 13(4):
Σε περίπτωςθ επανατοποκζτθςθσ προϊόντοσ ςτθν
αγορά.

 Γνωςτοποίηςη από το Υπεφθυνο πρόςωπο άρθρο
13(1& 2)
 Τθν κατθγορία του καλλυντικοφ προϊόντοσ
 Το όνομά ι τα ονόματά του καλλυντικοφ προϊόντοσ
 Υπεφκυνο πρόςωπο - επωνυμία και διεφκυνςθ
 Τθ χώρα προζλευςθσ (μόνο για ειςαγόμενα προϊόντα)
 Tα ςτοιχεία επικοινωνίασ ενόσ φυςικοφ προςώπου για τθν
επικοινωνία ςε περίπτωςθ ανάγκθσ
 Νανοχλικά: ταυτοποίθςθ και ςυνκικεσ ζκκεςθσ
 CMRs κατθγορίασ 1Α ι 1Β, ταυτοποίθςθ
 Τθν ομαδικι τυποποίθςθ πλαιςίου
Ιςχφουν αναδρομικά και για καλλυντικά προϊόντα που ζχουν
κοινοποιηθεί βάςει τησ οδηγίασ 76/768/EΟΚ.

 Νζα προϊόντα

- αρχικι επιςιμανςθ και φωτογραφία τθσ αντίςτοιχθσ
ςυςκευαςίασ. (όταν είναι ευλόγωσ ευδιάκριτθ)

 Γνωςτοποίηςη από τον Διανομζα
Άρθρο 13(3)
Απαιτείται μόνο όταν:
Ζνασ διανομζασ διακζτει ςε Κράτοσ Μζλοσ ζνα προϊόν, το
οποίο ζχει ιδθ τοποκετθκεί από το υπεφκυνο πρόςωπο
ςτθν αγορά άλλου Κράτουσ-Μζλουσ και με δικι του
πρωτοβουλία του αλλάηει τθν ετικζτα

Ο διανομζασ πρζπει να γνωςτοποιήςει:
Tθν κατθγορία του καλλυντικοφ προϊόντοσ, το όνομα ςτο
αρχικό Κράτοσ Μζλοσ και το όνομα ςτο νζο Κράτοσ-Μζλοσ
για να είναι εφκολθ θ ταυτοποίθςθ του
Τα Κράτθ-Μζλθ ςτα οποία το προϊόν είναι διακζςιμο
Το όνομα και τθν διεφκυνςθ του
Το όνομα και τθν διεφκυνςθ του υπεφκυνου προςώπου
όπου ο φάκελοσ του προϊόντοσ είναι εφκολα διακζςιμοσ

 Γνωςτοποίηςη από το Υπεφθυνο Πρόςωπο άρθρο
13(4) επανατοποθζτηςη προϊόντοσ ςτην αγορά.
Προϊόν τοποθετημζνο
ςτην αγορά με την
περί Καλλυντικών
Οδηγία

Το προϊόν δεν
υπάρχει πλζον
ςτθν αγορά

Το προϊόν επανατοποθετείτε ςτην
αγορά άλλου Κ.Μ. από τον διανομζα
μετά την ημερομηνία εφαρμογήσ

Ο διανομζασ οφείλει να κοινοποιεί τα ακόλουκα ςτο υπεφκυνο
πρόςωπο:
Τθν κατθγορία του καλλυντικοφ προϊόντοσ.
Το όνομά του προϊόντοσ ςτο Κράτοσ Μζλοσ αποςτολισ και το όνομά
του ςτο κράτοσ μζλοσ διάκεςθσ ώςτε να είναι δυνατι θ ειδικι του
ταυτοποίθςθ.
Το Κράτοσ Μζλοσ ςτο οποίο ζχει διατεκεί το καλλυντικό προϊόν.
Το όνομα και τθ διεφκυνςθ του.
Το υπεφκυνο πρόςωπο υποβάλει Γνωςτοποίηςη ςτθν επιτροπι για το
άλλο Κράτοσ Μζλοσ όπου (ςφμφωνα με τθν οδθγίασ 76/768/ΕΟΚ) :
 Το προϊόν δεν ζχει γνωςτοποιθκεί ςτισ Αρμόδιεσ Αρχζσ
Δεν ζχει ενθμερωκεί το Κζντρο Δθλθτθριάςεων.

Πληροφορίεσ διαθζςιμεσ ςτισ Αρμόδιεσ Αρχζσ
Άρθρο 13 (5)
Πληροφορίεσ από το υπεφθυνο πρόςωπο
(13(1))

Πληροφορίεσ από το διανομζα (13(4))

•Κατθγορία προϊόντοσ
•Όνομα(τα) προϊόντοσ
•Υπεφκυνο πρόςωπο-όνομα & διεφκυνςθ
•Χώρα προζλευςθσ (μόνο για ειςαγόμενα)
•Κράτθ-Μζλθ που το προϊόν διατίκεται ςτθν
αγορά
•Στοιχεία φυςικοφ προςώπου για επαφι ςε
περίπτωςθ ανάγκθσ
•Νανοχλικά-ταυτοποίθςθ και ςυνκικεσ
ζκκεςθσ
•CRMs (1Α & 1Β μόνο) ταυτοποίθςθ

•Κατθγορία προϊόντοσ
•Όνομα προϊόντοσ ςτο Κράτοσ-Μζλοσ
που ζγινε θ πρώτθ τοποκζτθςθ
•Όνομα προϊόντοσ ςτο νζο ΚράτοσΜζλοσ
•Υπεφκυνο πρόςωπο - όνομα &
διεφκυνςθ
•Διανομζασ - όνομα & διεφκυνςθ
Το Υπεφκυνο πρόςωπο δεν κα ζχει
πρόςβαςθ ςε αυτζσ τισ πλθροφορίεσ
Πληροφορίεσ από τον διανομζα (13(4))
επανατοποθζτηςη προϊόντοσ
•Επιςιμανςθ/ςυςκευαςία δεν
χρειάηεται να είναι ενθμερωμζνθ
•Ο διανομζασ πρζπει να ενθμερώςει το
υπεφκυνο πρόςωπο

Πληροφορίεσ ςτα Κζντρα Δηλητηριάςεωσ
Άρθρο 13 (6)
Πληροφορίεσ από το υπεφθυνο πρόςωπο (13(1))

•Κατθγορία προϊόντοσ
•Όνομα(τα) προϊόντοσ
•Υπεφκυνο πρόςωπο-όνομα & διεφκυνςθ
•Χώρα προζλευςθσ (μόνο για ειςαγόμενα)
•Κράτθ-Μζλθ που το προϊόν διατίκεται ςτθν
αγορά
•Στοιχεία φυςικοφ προςώπου για επαφι ςε
περίπτωςθ ανάγκθσ
•Νανοχλικά-ταυτοποίθςθ και ςυνκικεσ
ζκκεςθσ
•CRMs (1Α & 1Β μόνο) ταυτοποίθςθ
•Τθν ομαδικι τυποποίθςθ πλαιςίου

Πληροφορίεσ από το διανομζα (13(4))

•Κατθγορία προϊόντοσ
•Όνομα προϊόντοσ ςτο Κράτοσ-Μζλοσ
που ζγινε θ πρώτθ τοποκζτθςθ
•Όνομα προϊόντοσ ςτο νζο ΚράτοσΜζλοσ
•Υπεφκυνο πρόςωπο - όνομα &
διεφκυνςθ
•Διανομζασ - όνομα & διεφκυνςθ

Χρονοδιάγραμμα - Μεταβατική περίοδοσ
11/1/2010
θμερομθνία
ιςχφοσ του
κανονιςμοφ

24 μήνεσ

11/1/2012

11/7/2013

18 μήνεσ

Νζα
Γνωςτοποίηςη
για νζα
προϊόντα

Υπεφθυνο Πρόςωπο
Υπεφθυνο Πρόςωπο
Γνωςτοποίθςθ
ςφμφωνα με τθν περί
Καλλυντικών Οδθγία

Γνωςτοποίθςθ ςφμφωνα
με τθν περί Καλλυντικών
Οδθγία ι τον Κανονιςμό
ή
Γνωςτοποίθςθ ςφμφωνα
με τον Κανονιςμό των
προϊόντων που κα
κυκλοφοροφν μετά τθν
θμερομθνία εφαρμογισ

Αρχίηουν οι υποχρεώςεισ
των Διανομζων

Σενάρια και μοντζλα Γνωςτοποίηςησ

Ζνα προϊόν μπορεί να είναι:
Ζνα προϊόν (απλό προϊόν π.χ. κρζμα, ςαμπουάν…
Διάφορα προϊόντα που μπορεί να
χρθςιμοποιοφνται ξεχωριςτά (π.χ. ςκιζσ ματιών….
Διάφορα προϊόντα τα οποία πρόκειται να
χρθςιμοποιθκοφν ςαν μίγμα ι το ζνα μετά το άλλο
(π.χ. κουτί χρωμοςαμπουάν …..
Μία ςειρά προϊόντων όπωσ περιγράφονται πιο πάνω, που
διαφζρουν μόνο ςτο χρώμα, άρωμα ι ςτθν περιεκτικότθτα
μποροφν να γνωςτοποιθκοφν με μία Γνωςτοποίηςη

Σενάρια και μοντζλα Γνωςτοποίηςησ

Σφνδεςη μεταξφ καλλυντικοφ προϊόντοσ, Γνωςτοποίηςησ
και Φακζλου Προϊόντοσ:

Μία Γνωςτοποίθςθ ςυνδζεται με ζνα καλλυντικό
προϊόν
Ζνα καλλυντικό προϊόν ςυνδζεται ςε ζνα φάκελο
προϊόντοσ
Ζνασ φάκελοσ προϊόντοσ μπορεί, ςε οριςμζνεσ
περιπτώςεισ να ςυνδζεται με διάφορεσ παραλλαγζσ
(π.χ. αποχρώςεισ, αρώματα κ.τ.λ.)

Σενάρια και μοντζλα Γνωςτοποίηςησ
Παραδείγματα με αυξημζνη πολυπλοκότητα
1) Απλό προϊόν
2) Προϊόνηα με διαθορεηικές

3) Σύνθεηα προϊόνηα

αποτρώζεις/ άρωμα

1a)

Σαμποσάν

Κρέμα
Παλέηα μακιγιάζ

Σκιές μαηιών

Επαγγελμαηικές θέηες μαλλιών

1b)

R
Προϊόνηα περιποίηζης
πρόζωποσ ζε
ζσζκεσαζία δώροσ

κραγιόν

τρωμοζαμποσάν

Συν θ επιπλζον
πολυπλοκότθτα των
πολφγλωςςων ονομάτων

Σενάρια και μοντζλα Γνωςτοποίηςησ
Παράδειγμα για ζνα απλό προϊόν π.χ. ζνα ςαμπουάν

Σενάριο
Ζνα απλό προϊόν καλφπτεται από μία
Γνωςτοποίθςθ και ζνα φάκελο προϊόντοσ
Μία κατθγορία προϊόντοσ
Ζνα εναρμονιςμζνο πρότυπο
Ζνα όνομα ςε όλθ τθν Ε.Ε. ι διαφορετικά
εκνικά ονόματα

Σενάρια και μοντέλα Γνωστοποίησης
Παράδειγμα για ένα απλό προϊόν π.τ. ένα ζαμποσάν

Επίδραςη τησ αλλαγήσ τησ ςφνθεςησ ςτην
Γνωςτοποίηςη
Σε περίπτωςθ που ζνα προϊόν αλλάηει ςφνκεςθ τα ακόλουκα
πρζπει να γίνουν:
Περίπτωςθ 1:
Εάν το προϊόν αλλάηει εναρμονιςμζνο πρότυπο,
επαναγνωςτοποιείται ςαν διαφορετικό προϊόν
Περίπτωςθ 2:
Επαναγνωςτοποίθςθ απαιτείται εάν το περιεχόμενο ενόσ
ςυγκεκριμζνου υλικοφ με τοξικολογικι ςθμαςία (π.χ. αλκοόλ,
ιςοπροπανόλθ, βιταμίνθ Α) αλλάηει περιςςότερο από το
επιτρεπτό όριο 
Περίπτωςθ 3:
Επαναγνωςτοποίθςθ χρειάηεται εάν θ ςυγκζντρωςθ ενόσ
άλλου υλικοφ αλλάηει τόςο που ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν
αλλαγι του τοξικολογικοφ προφίλ του προϊόντοσ
 Βλζπε βιβλίο οδθγιών για εναρμονιςμζνα πρότυπα για ςυγκεκριμζνεσ επικίνδυνεσ
ςυγκεντρώςεισ

Η ςυνζχεια
Σχζδιο τθσ βάςθσ δεδομζνων και
ςχζδιο οδθγιών χριςεωσ διακζςιμο
ςτο τζλοσ του 2010
Η τελικι βάςθ δεδομζνων και
οδθγίεσ χριςεωσ διακζςιμα τον
Ιανουάριο του 2012

Γνωςτοποίθςθ Νανοχλικϊν
Διμθτρα Σακελλαρίου
ΠΣΒΑΚ
Παραςκευι, 25 Ιουνίου 2010

Προβλζψεισ για τα Νανοχλικά ςτθν
υπάρχουςα Οδθγία 76/768
 Όπωσ για κάκε άλλο ςυςτατικό καλλυντικϊν, ο
παραγωγόσ του καλλυντικοφ πρζπει να μπορεί
να αποδείξει τθν αςφάλεια των νανοχλικϊν που
χρθςιμοποιεί ςτο προϊόν του.
 Στθν υπάρχουςα οδθγία δεν υπάρχουν
ςυγκεκριμζνεσ προβλζψεισ και απαιτιςεισ για
τθν χριςθ των νανοχλικϊν ςτα καλλυντικά
προϊόντα.
 Όςον αφορά ςτο περιβάλλον θ αςφάλεια
καλφπτεται από το REACH.

Τα Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό των Καλλυντικϊν Οριςμόσ

Οριςμόσ των νανοχλικϊν ςτον Κανονιςμό:

«Ωσ νανοχλικό νοείται ζνα αδιάλυτο ι
βιοανκεκτικό και ςκοπίμωσ
παραςκευαηόμενο υλικό με μία θ
περιςςότερεσ εξωτερικζσ διαςτάςεισ, ι
εςωτερικι δομι, κλίμακασ 1 ζωσ 100
νανομζτρων.»

Οριςμοί
Συςςωματϊματα

• Νανοςωματίδια
Νανοςωματίδια

Δυνάμεισ Van der Waals

Διατμθτικζσ δυνάμεισ
Διατμθτικζσ δυνάμεισ

Σφνολο ςωματιδίων
Χθμικοί δεςμοί

Η μικρότερθ δυνατι χθμικι δομι
Τα Νανοςωματίδια ςτθν πράξθ δθμιουργοφν Σφνολα και Συςςωματϊματα

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ
 Τα προϊόντα που περιζχουν νανοχλικά πρζπει να
γνωςτοποιοφνται ζξι μινεσ πριν διατεκοφν ςτθν αγορά,
εκτόσ εάν ζχουν ιδθ τοποκετθκεί ςτθν αγορά από το ίδιο
υπεφκυνο πρόςωπο πριν τισ 11/01/2013.
 Η Γνωςτοποίθςθ πρζπει να περιζχει προδιαγραφζσ και
δεδομζνα αςφάλειασ του νανοχλικοφ
 Σε περίπτωςθ επιφυλάξεων θ ΕΕΑΚ γνωμοδοτεί για τθν
αςφάλεια και τισ ςυνκικεσ ζκκεςθσ
 Προςοχι: θ καταχϊριςθ των υλικϊν ςτισ κετικζσ λίςτεσ
αναιρεί τθν γνωςτοποίθςθ του νανοχλικοφ

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ –μία κοντινότερθ ματιά

• Ο Κανονιςμόσ των Καλλυντικϊν μπαίνει ςε εφαρμογι
11/01/2010

• Αρχίηει θ γνωςτοποίθςθ των προϊόντων που περιζχουν νζα/μθ ελεγμζνα
νανοχλικά
• Νζων προϊόντων που διατίκενται ςτθν αγορά για πρϊτθ φορά
36 μινεσ
11/01/2013 και προϊόντων που ζχουν διατεκεί ςτθν αγορά πριν τθσ 11/01/1013

6 μινεσ
11/07/2013

• Τζλοσ τθσ μεταβατικισ περιόδου. 11/07/2013 είναι θ τελευταία θμερομθνία
τθσ προ-γνωςτοποίθςθσ των υπαρχόντων προϊόντων.

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ –μία κοντινότερθ ματιά

Τι γνωςτοποιείται;
Προϊόντα…..
… που περιζχουν νανοχλικά, τα οποία δεν χρειάηονται να
υπάρχουν ςτισ κετικζσ λίςτεσ (παραρτιματα)
ΚΑΙ
Τα οποία δεν είναι ακόμα καταχωρθμζνα ςτα Παραρτιματα
ςαν νανοχλικά
ΝΒ: «Άλλεσ χριςεισ» των ςυντθρθτικϊν εντόσ των ορίων
και των ςυνκθκϊν χριςεωσ κεωροφνται ότι
περιλαμβάνονται ςτθ νομοκεςία

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ –μία κοντινότερθ ματιά

Πλθροφορίεσ που κοινοποιοφνται ςτθν Επιτροπι:
 α) Ταυτοποίθςθ του νανοχλικοφ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ χθμικισ
ονομαςίασ του (IUPAC) και άλλεσ περιγραφζσ
 β) Προςδιοριςμόσ προδιαγραφϊν του νανοχλικοφ
ςυμπεριλαμβανομζνου του μεγζκουσ των ςωματιδίων και των
φυςικϊν και χθμικϊν ιδιοτιτων
 γ) Εκτίμθςθ τθσ ποςότθτασ που πρόκειται να τοποκετθκεί ςτθν
αγορά ανά ζτοσ
 δ) Το τοξικολογικό προφίλ του νανοχλικοφ
 ε) Τα δεδομζνα αςφάλειασ όςον αφορά τθν κατθγορία του
καλλυντικοφ ςτο οποίο χρθςιμοποιείται
 ςτ) Τισ ςυνκικεσ ζκκεςθσ που ευλόγωσ μποροφν να προβλεφκοφν

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ –μία κοντινότερθ ματιά

Πωσ γνωςτοποιείται;
Άρκρο 16 (3)
… από το υπεφκυνο πρόςωπο θλεκτρονικά
 Η Επιτροπι δφςκολα κα πάρει κετικι
απόφαςθ ςτθν προ-γνωςτοποίθςθ χωρίσ να
ςυμβουλευτεί τθν Επιςτθμονικι Επιτροπι
Ωσ εκ τοφτου ο φάκελοσ πλθροφοριϊν που
κατατίκεται πρζπει να είναι πλιρθσ

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ –μία κοντινότερθ ματιά

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ –μία κοντινότερθ ματιά
Χρονοδιάγραμμα τθσ διαδικαςίασ Γνωςτοποίθςθσ
προγνωςτοποίθςθ

Δυνατότθτα να
διατεκεί το
προϊόν ςτθν
αγορά.

6 μινεσ

Πικανότθτα πρϊτθσ
γνωμοδότθςθσ τθσ ΕΕΑΚ
ναι/όχι. Δυνατότθτα για τθν
Επιτροπι να πάρει μία τελικι
κετικι απόφαςθ.

Αίτθμα για επιπλζον ςτοιχεία και
δεφτερο γφρο γνωμοδότθςθσ τθσ
ΕΕΑΚ δθμοςιοποίθςθ τθσ τελικισ
γνωμοδότθςθσ και τελικι
απόφαςθ τθσ Επιτροπισ

χρονοδιάγραμμα με ανοικτι
θμερομθνία τζλουσ εξαρτϊμενο
από τθν κατάκεςθ των
ςτοιχείων που λείπουν

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ –μία κοντινότερθ ματιά

Τι δεν γνωςτοποιείται;
Προϊόντα…..
… που περιζχουν νανοχλικά, τα οποία χρθςιμοποιοφνται ωσ
χρωςτικζσ ουςίεσ, φίλτρα υπεριϊδουσ ακτινοβολίασ ι
ςυντθρθτικά ρυκμιηόμενα ςφμφωνα με το άρκρο 14
ΚΑΙ
… καλλυντικά προϊόντα που περιζχουν νανοχλικά τα οποία
ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ που ορίηει το
παράρτθμα ΙΙΙ.

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ – κετικζσ λίςτεσ
Το νανοχλικο πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ςαν φίλτρο UV, χρϊμα ι ςυντθρθτικό;
Ναι
Πρζπει να υπάρχει ςτισ κετικζσ λίςτεσ ( άρκρο 14), αλλά δεν χρειάηεται νάνο- γνωςτοποίθςθ
( άρκρο 16.2),

Υπάρχει ιδθ ςτισ κετικζσ λίςτεσ

Όχι

Είναι αλλά όχι ςτθ μορφι νάνο

Κατάκεςθ φάκελου για
προ- ζγκριςθ τθσ μορφισ
νάνο ςαν ζνα υλικό
κετικισ λίςτασ

Είναι ςτθ μορφι νάνο

εντάξει

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ –κετικζσ λίςτεσ
Το νανοχλικό πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ςαν φίλτρο UV, χρϊμα ι ςυντθρθτικό;
Όχι
Είναι το νανοχλικό ςτισ κετικζσ λίςτεσ ( παράρτθμα ΙΙΙ), ςτθ μορφι νάνο και για τθν
προβλεπόμενθ χριςθ;
Όχι

Ναι
εντάξει

πρόκειται να χρθςιμοποιθκεί ςαν ςυντθρθτικό (άλλεσ χριςεισ) και προβλζπεται να
χρθςιμοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που κακορίηονται ςτο ίδιο παράρτθμα ;
Όχι
Ζνα προϊόν που περιζχει ζνα
τζτοιο νανοχλικό πρζπει να προ
γνωςτοποιθκεί ςφμφωνα με το
άρκρο 16 του Κανονιςμοφ

Ναι

εντάξει

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Γνωςτοποίθςθ προϊόντοσ – κετικζσ λίςτεσ

Η Επιτροπι μζχρι τισ 11/01/2014 πρζπει να δθμοςιοποιιςει τισ
ακόλουκεσ πλθροφορίεσ:
κατάλογο όλων των νανοχλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςε
καλλυντικά προϊόντα ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που
χρθςιμοποιοφνται ωσ χρωςτικζσ ουςίεσ, φίλτρα υπεριϊδουσ
ακτινοβολίασ και ςυντθρθτικά, ςε χωριςτό τμιμα, και ζχουν
τοποκετθκεί ςτθν αγορά, αναφζροντασ τισ κατθγορίεσ καλλυντικϊν
προϊόντων και τισ ςυνκικεσ ζκκεςθσ που ευλόγωσ μποροφν να
προβλεφκοφν.
Αυτόσ ο κατάλογοσ πρζπει να ενθμερϊνεται ςε τακτά χρονικά
διαςτιματα και να είναι διακζςιμοσ ςτο κοινό.

Νανοχλικά ςτον Κανονιςμό
Επιςιμανςθ

Τα ονόματα των ςυςτατικϊν που περιζχονται ςε
μορφι νανοχλικϊν αναγράφονται ςαφϊσ ςτον
κατάλογο των ςυςτατικϊν και ςυνοδεφονται από
τθν λζξθ «νάνο» ςε παρζνκεςθ
= ενθμζρωςθ του καταναλωτι
πλθροφορίεσ αςφάλειασ ι προειδοποιιςεισ
Η επιςιμανςθ των νανοχλικϊν είναι για τθν πλθροφόρθςθ
του καταναλωτι και δεν πρζπει να κεωρείται ςαν διλωςθ
για τθν αςφάλεια του προϊόντοσ

