Tisztelt Vásárlónk!
Kozmetikumokhoz nem kell adatlapot készíteni, ezért cégünk sem készít adatlapokat a
kozmetikumaihoz (pl. Körömlakklemosó, Tipleoldó).
Azonban nemcsak nem kell adatlap a kozmetikumokhoz, de nem is adható jogszerűen adatlap hozzá,
így nem lehet sehol hozzájutni, még akkor sem, ha a vevők vagy az ellenőrző hatóság kéri.
Biztonsági adatlapot a REACH rendelet IV. cím 31. cikke szerint kell biztosítani a REACH rendelet
hatály alá tartozó anyagokra és keverékekre. A REACH rendelet viszont a 2. cikk (6) b) pontjában
kimondja, hogy a IV. cím rendelkezéseit nem kell alkalmazni a végső felhasználónak szánt,
készterméknek minősülő kozmetikai termékekre.
Kozmetikumokra az 1223/2009/EK EPT rendelet vonatkozik, amely szintén nem ír elő adatlap
készítési kötelezettséget, ugyanis a kozmetikai rendelet szerint a felhasználókat a rendelet szerinti
címkézési információkkal kell tájékoztatni a termék tulajdonságairól, veszélyeiről, biztonságos
használatáról.
Abban az esetben, ha valaki kozmetikumokról biztonsági adatlapot készít, akkor nemcsak fölösleges
dokumentációt állít ki, hanem több jogszabályt (REACH, CLP, kozmetikai rendelet) is megsért, s egy
esetleges ellenőrzésnél menthetetlenül ellentmondásba kerül ezekkel a jogszabályokkal, amivel
bírságot is vonhat magára.
A REACH/CLP rendeletek hatálya alá tartozó anyagok/keverékek esetében ugyanis a biztonsági
adatlap kiadását meg kell előznie a CLP szerinti osztályozásnak, s ha eszerint a termék veszélyes,
akkor a CLP rendelet szerint kell címkézni - veszélyjel(ek), figyelmeztetés, H- és P- mondatok, stb.
A kozmetikumok veszélyességét viszont nem a CLP rendelet szerint, hanem a kozmetikai rendeletben
leírt módon (szakértői véleményekkel, vizsgálatokkal alátámasztott) termékinformációs
dokumentáció készítésével és karbantartásával kell megállapítani, amit az illetékes hatóságok
ellenőriznek, így azokat csak az ellenőrző hatóság számára kell hozzáférhetővé tenni. Ezt a
dokumentációt tehát szintén nem kell a fogyasztók számára kiadni. A kozmetikai termékeket –
címkékkel együtt – be kell jelenteni az Unió illetékes CPNP rendszerébe, tehát ha nem a kozmetikai
rendelet (hanem a CLP rendelet) szerint címkéznek, akkor uniós büntetés vár a cégre a kozmetikai
rendelet megszegéséért. Mivel a REACH/CLP rendelet összhangban van, így az adatlapban a CLP
rendelet szerinti osztályozást mindenképpen fel kell tüntetni, így jogszerűen nem állítható össze
biztonsági adatlap kozmetikumokról az eltérő osztályozási, címkézési követelmények miatt!
Fentiek alapján reméljük érthető, hogy miért nem kell/nem lehet adni és fölösleges kérni biztonsági
adatlapot kozmetikumokhoz. Amennyiben további kérdése merülne fel, akkor szívesen állunk
renelkezésre.
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