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.р
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МИНИСТЕРС ТВО ЗА ЗДРАВСТВО
1842.
Врз основ а на член 14 став 3 од Законот за без бедноност на коз метичките производи („Службен весник
на Р епублика М акедонија“ бр.55/07), министерот за
здравств о донесе
ПР АВИ ЛН ИК
ЗА СОДРЖИНАТА НА ПОДАТОЦИТЕ НА АМБАЛАЖАТА НА КОЗМЕТИЧК ИТЕ ПРОИЗВО ДИ И
НАЧ ИНОТ НА ОЗНАЧУВАЊЕТО НА КОЗМЕТИЧКИТЕ ПРИЗВОДИ ∗
Член 1
Со овој правилник се пропишува содржината на податоците на амбалажата на коз метичките производи и
начинот на означувањ ето на коз метичките производи.
Член 2
На амбалажата на коз метичкиот произв од се наведува трговското име на производот и в идот на производот.
На амбалажата на коз метичкиот произв од се наведува земјата на потекло на производот, името и адресата на седиштето на произв одителот или на лицето одговорно за продажба на коз метичкиот произв одот кое
има регистрирано седиште во земјата, при што може да
се кор исти и кратенка доколку таа ов озможува нив на
идентиф икација.
Член 3
На амбалажата на коз метичкиот производ треба да
стои количината на коз метичкиот производ во моментот на полнење, изразен тежински или волуменск и, со
исклучок на пакувања кои содржат помалку од 5 g или
5 ml , бесплатни пр имероци или пакувања за еднократна употреба.

∗

Со овој правилник се врш и усогласув ање со Д ирек тив ата
76/768 /ЕЕЗ на Сов ето т од 27 јули 1976 за приближув ање на
законодав ството на з емјите членки з а кзометичк ите производи,
број 319 76L0768
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За коз метичките производи кои се продав аат на
парче и за кои ов ие податоци не се з начајни, на пакувањето се оз начува бројот на поединечните парчињ а.
Податокот од став 2 на ов ој член не е потребен ако
бројот на парчиња е лесно видлив однадвор или ако
производот се продав а на парче (поединечно).
Член 4
На амбалажата на коз метичкиот производ се наведува минималниот рок на траењ е пред кој стојат зборовите:“ да се употреби пред крајот на“ по што следи датумот или информација за тоа каде е наведен рокот на
пакувањ ето.
М инималниот рок на употреба треба да биде јасно
видлив и да се состои од месецот и годината, или од
денот, месецот и годината.
Ако е неопходно, податоците од ставот 2 на овој
член се дополнуваат со информација з а услов ите кои
треба да бидат исполнети з а да се гарантира без бедноста на производот во наведениот минимален рок на
траењ е.
М инималниот рок на траењ е не се наведува кај козметичк и производи кои имаат минимален рок на траење поголем од 30 месеци.
На амбалажата на коз метичките производи од став
4 на овој член, треба да стои инфор мација з а рокот в о
кој може да се употребува произв одот без штетни последици по потрошувачот, по неговото отворање.
Инфор мацијата од став 5 на ов ој член е оз начена со
симболот кој претставува отворена кутија за крема,
следено со периодот израз ен во месеци или години.
Симболот од став 6 на овој член е даден во Прилог
бр.1 и е составен дел на овој правилник.
Член 5
На амбалажата на коз метичките производи треба да
бидат наведени мерките на претпазливост при употребата на коз метичките производи, а особено оние наведени во:
а) колоната ѓ “Случаи на користење и предупредувања кои треба да бидат на етикатата“ од Прилог бр.2
на Листата на супстанции што не смеат да бидат користени во коз метичките произв оди, Дел 1 и Дел 2;
б) Листата на бои што смеат да се употребуваат во
одредени в идови на коз метички производи;
в) колоната д “Случаи на употреба и предупредувања кои треба да бидат наведени на амбалажата на коз метичкиот производ“ од Прилогот на Листата на конзерванси што смеат да се у потребуваат во одредени в идови на коз метички производи и
г) колоната д “Случаи на употреба и предупредувања кои треба да бидат наведени на амбалажата на коз метичкиот производ“ од Прилогот на Листата на УВ
филтри што смеат да се употребуваат во одредени в идови на коз метичките производи.
На амбалажата на коз метичките производи се наведуваат и другите посебни инфор мации з а мерките на
претпаз ливост кај коз метичките произв оди з а професионална у потреба, особено во фриз ерств ото.
Кога нав едувањ ето на мерките на претпазливост од
ставовите 1 и 2 на овој член не е можно з аради големината на коз метичкиот производ, на амбалажата и на
надворешното пакување треба да стои симболот кој означува дек а кон производот се приложува брошура, ознака, лента или картичка која ги содржи потребните
информациите за потрошувачите.
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Симболот од став 3 на овој член претставува рака
врз отворена книга и е даден во Прилог бр.2 и е составен дел на овој правилник

името од Европската Фар макопеја, меѓународното незаштитено име (INN), EINECS бројот,IUPAC бројот,
CAS бројот или индексот на боја.

Член 6
На амбалажата на коз метичките производи треба да
се нав еде серискиот број на производот или референца
која служи з а идентификација на произв одот.
Ако големината на коз метичкиот производ е многу
мала и не е можно на него да се наведат податоците од
став 1 на овој член, тие инфор мации треба да се нав едат само на надворешното пакување.

Член 9
Кога од практични причини, з аради големината или
обликот не е можно податоците од членовите 5 и 8 од
овој прав илник да бидат нав едени во приложената брошура, тие треба да се нав едат на етикета, лента или
картичка која се прикачува, или го придружува козметичкиот производ.
За сапуни, топчиња з а капењ е или други мали производи, кога з аради големината или обликот не е можно податоците од членовите 5 и 8 од овој прав илник да
бидат нав едени на етикета, лента, картичк а или на брошура во прилог, тие треба да бидат наведени на белешка која е став ена в о непосредна близина на садот в о
кој коз метичкиот производ е изложен з а продажба.

Член 7
На амбалажата на коз метичкиот произв од се наведува функцијата на производот, осв ен ак о таа не е јасно в идлив а преку изгледот на производот.
Член 8
На амбалажата на коз метичкиот произв од се наведува листата на состојк и по опаѓачк и редослед според
тежината во времето кога биле додадени. Пред листата
треба да стои терминот “состојк и“.
Кога тоа не е можно заради големината на коз метичкиот производ, на амбалажата или на надворешното
пакувањ е треба да стои симболот даден во Прилогот
бр.2, а кон производот се приложува брошура, оз нака,
лента или картичк а која ги содржи потребните инф ормациите за состојките.
Како состојк и од став 1 на овој член не се сметаат:
- онечистувањ а во употребените сиров ини,
- придружни техничк и материјали употребени во
производот а кои не се присутни в о ф иналниот производ,
- материјали употребени во строго неопходни количеств а како растворувачи или како база, основа з а парфемски и мирисни композ иции .
Парфемите и мирисните композ иции и нив ните суровини се означуваат со зборовите „парфеми“ или „мириси“
На амбалажата на коз метичките произв оди се наведува и присуството на супстанции од Листата на супстанции што не смеат да бидат користени в о коз метичките произв оди, Дел 1 и Дел 2 и текстот наведен во колоната ѓ “Случаи на користење и предупредувањ е кои
треба да бидат на етик етата“.
Состојк ите кои в о коз метичкиот произв од се пр исутни во концентрации помали од 1%, се нав едуваат по
било каков редослед по состојки присутни во концентрации поголеми од 1%.
Боите в о коз метичките производи се наведуваат по
било каков редослед по наведувањ ето на останатите
состојк и, во согласност со индексот на боја или редоследот во Листата на бои што смеат да се употребуваат
во одредени видов и на коз метичк и производи.
На декоративните коз метичк и производи кои се во
промет во неколку нијанси на бојата, може да бидат наведени сите употребени бои ако пред нив се додадат
термините „може да содржи“ или симболот “+/-“.
При нав едувањ ето на состојките се к ористи нив ното вообичаено хемиско име, името според меѓународната номенклатура на коз метичк и состојки (INCI име),

Член 10
Производителот или лицето одговорно з а ставањ е
во промет на произв одот може на пакувањето на производот или на кој било документ, изв естувањ е, етикета, прстен или обвив ка што го придружуваат или се однесуваат на произв одот, да нав еде дек а не се вршени
тестирања врз жив отни.
Податокот од став 2 на овој член може да се нав еде
само ако произв одителот или неговиот снабдувач не
извршиле било какв и тестирања врз животни на готовиот производ или негов прототип или врз какв и било
состојки содржани во нив или ако не употребиле состојки кои биле тестирани врз жив отни во постапката
за развој на коз метичкиот производ .
Член 11
Овој правилник влегува во сила наредниот ден од
денот на објавувањ ето во „Службен весник на Р епублика М акедонија”.
Бр. 07-5605/1
2010 година
Скопје

М инистер,
д-р Бујар Османи, с.р.

Прилог бр.1
Симбол за рокот во кој може да се употребува производот без штетни последици по потрошувачот, по
неговото отворање
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Прилог бр.2
Симбол за информација дека кон производот се приложува проспект, ознака, лента или картичка која ги содржи потребните информациите з а потрошувачите

_______________
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УСТАВЕН СУ Д НА РЕПУБЛИК А МАК ЕДО НИЈА
1844.
Уставниот суд на Р епублика М акедонија, врз основа на членов ите 110 и 112 од Уставот на Република
М акедонија и член 70 од Деловникот на Устав ниот суд
на Р епублик а М акедонија („Службен в есник на Р епублика М акедонија“ бр.70/1992), на седница одржана на
14 јули 2010 година, донесе

