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SEJM
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

IV kadencja
Prezes Rady Ministrów

RM 10-13-03

Pan

                   Marek Borowski

                    Marszałek Sejmu

                                 Rzeczypospolitej Polskiej

       Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia

1997 r. przedstawiam Sejmowi Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy

- o zmianie ustawy o kosmetykach wraz z projektem podstawowego
aktu  wykonawczego.

W załączeniu przedstawiam także opinię dotyczącą zgodności proponowanych
regulacji z  prawem Unii Europejskiej.

              Jednocześnie uprzejmie informuję, że do prezentowania stanowiska Rządu w tej

sprawie w toku prac parlamentarnych został upoważniony Minister Zdrowia.

                                                                                   Z wyrazami szacunku

                                                                                     (-) Leszek Miller



P r o j e k t

U S T A W A

z dnia                                 

o zmianie ustawy o kosmetykach.

Art. 1. W ustawie z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473) w art. 2

ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia,

najczęściej występujące kategorie produktów będących kosmetykami, biorąc pod

uwagę kryteria określone w ust. 1.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

U Z A S A D N I E N I E

Celem nowelizacji ustawy o kosmetykach jest zmiana upoważnienia ustawowego obligującego ministra

do spraw zdrowia do wydania rozporządzenia w sprawie określenia kategorii produktów będących

kosmetykami, polegająca na dostosowaniu regulacji zawartych w ustawie do uregulowań określonych w

załączniku nr 1 Dyrektywy Rady 70/768/EWG. Dotychczasowe upoważnienie stanowi, że wykaz

kategorii produktów będących kosmetykami musi być zbiorem zamkniętym, podczas gdy załącznik nr 1

Dyrektywy Rady 76/768/EWG  regulujący przedmiotową materię wprowadza otwartą listę kategorii

kosmetyków. Dlatego też nowelizacja ustawy wprowadza najczęściej występujące kategorie produktów

będących kosmetykami, co umożliwi ministrowi do spraw zdrowia wydanie rozporządzenia, które nie

będzie w sprzeczności z wymienioną wyżej dyrektywą.

OCENA SKUTKÓW REGULACJI

Projekt ustawy o zmianie ustawy o kosmetykach należy zaliczyć do tego typu regulacji, dla której należy

zastosować minimalny zakres OSR.

1. Wpływ na dochody i wydatki budżetu państwa:  wejście w życie ustawy nie spowoduje

dodatkowych skutków finansowych dla budżetu państwa, polegających na zwiększeniu wydatków lub

zmniejszeniu dochodów.

2. Wpływ na rynek pracy:  przedmiotowa ustawa nie będzie miała wpływu na rynek pracy.

3. Wpływ na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki: przedmiotowa ustawa nie będzie

miała wpływu na konkurencyjność zewnętrzną i wewnętrzną gospodarki.

4. Wpływ na sytuację i rozwój regionów:  ustawa nie będzie miała wpływu na sytuację i rozwój

regionów.
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5. W ramach konsultacji społecznych projekt ustawy zostanie wysłany do:  Stowarzyszenia

Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej, Polskiego Towarzystwa Kosmetologów.







P r o j e k t

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

MINISTRA ZDROWIA1

z dnia......................

w sprawie określenia kategorii produktów będących kosmetykami.

Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca  2001 r. o kosmetykach (Dz. U. Nr 42, poz. 473 oraz z

2003 r. Nr     , poz.     ) zarządza się,  co  następuje:

§  1.  Rozporządzenie określa kategorie produktów będących kosmetykami w rozumieniu art.

2 ust. 1 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o  kosmetykach.

§ 2. Najczęściej występującymi kategoriami produktów będących kosmetykami są:

1) kremy, emulsje, płyny, żele i oliwki oraz balsamy do skóry;

2) maseczki do twarzy, z wyjątkiem maseczek służących do peelingu chemicznego;

3) podkłady barwiące;

4) pudry do makijażu, pudry do kąpieli, pudry higieniczne;

5) mydła toaletowe, mydła dezodoryzujące;

6) perfumy, wody toaletowe i kolońskie;

7) środki do kąpieli i pod prysznic;

8) depilatory;

9) dezodoranty i środki przeciw poceniu;

 10) środki do pielęgnacji włosów, w tym:

a) środki do barwienia i rozjaśniania,

b) do trwałej ondulacji, do prostowania i utrwalania,

c) do układania,

d) do mycia,

e) odżywki,

f) do utrwalania fryzury;

11) środki do golenia;

12) środki do makijażu i demakijażu;

13) środki przeznaczone do pielęgnacji ust;

14) środki do pielęgnacji zębów i jamy ustnej;

15) środki do pielęgnacji i malowania paznokci;
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16) środki do higieny zewnętrznych narządów płciowych;

17) środki do opalania i chroniące przed promieniowaniem ultrafioletowym;

18) środki do samoopalania;

19) środki do rozjaśniania skóry;

20) środki przeciw zmarszczkom.

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

MINISTER ZDROWIA

U Z A S A D N I E N I E

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego dla ministra właściwego do spraw

zdrowia, zawartego w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 30 marca 2001 r. o kosmetykach (Dz.U. Nr 42, poz.

473).

Projekt określa kategorie produktów będących kosmetykami zgodnie z definicją kosmetyku zawartą w

ustawie, stanowiąc tym samym swoiste uszczegółowienie przedmiotowej definicji.

Proponowane kategorie kosmetyków są zgodne z Aneksem I Dyrektywy 76/768/EEC.

Kolejne projekty rozporządzenia przeszły szerokie konsultacje społeczne. Znamienny i znaczący był

udział Stowarzyszenia Producentów Kosmetyków i  Chemii Gospodarczej oraz Polskiego Towarzystwa

Kosmetologów, które zgłaszały bardzo dużo uwag, w większości uwzględnionych.

Wejście w życie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

Z uwagi na fakt, że czynności wynikające z rozporządzenia będą wykonywane w ramach istniejącej

struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej, wejście w życie rozporządzenia nie spowoduje ujemnych

skutków finansowych dla budżetu państwa.

                                                       
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie na podstawie § 1 ust. 2

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu
działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833).
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OCENA SKUTKÓW REGULACJI

1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja: organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej -

jako podmioty odpowiedzialne za nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o kosmetykach.

2. Zakres konsultacji społecznych:

1) Sekretariat Ochrony Zdrowia KK NSZZ „Solidarność”,

2) Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia,

3) Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych,

4) Stowarzyszenie Producentów Kosmetyków i Chemii Gospodarczej.

W toku uzgodnień uwzględniono większość zgłoszonych przez wyżej wymienione podmioty uwag.

3. Wpływ regulacji na dochody i wydatki budżetu i sektora publicznego:

Wpływ regulacji na budżet państwa i budżety administracji samorządowej.

Regulacja nie wpływa na budżet państwa.

Regulacja nie wpływa na budżety administracji samorządowej.

4. Wpływ regulacji na przedsiębiorstwa:

Wprowadzenie rozporządzenia nie wpłynie na producentów kosmetyków.

5. Wpływ na rynek pracy:

Wprowadzenie rozporządzenia nie będzie miało wpływu na rynek pracy.

6. Wpływ regulacji na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki:

Przepisy rozporządzenia nie wpłyną na konkurencyjność gospodarki.

7. Wpływ regulacji na zdrowie ludzi i na środowisko:

Regulacja będzie miała korzystny wpływ na zdrowie ludzi i na środowisko.

8. Wpływ regulacji na sytuację i rozwój regionów:

Rozporządzenie nie będzie miało wpływu na sytuację i rozwój regionów.


