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Polski Związek Przemysłu Kosmetycineuo postu tuje dodanie naswputących pozyci w 4.

projektu ruzporzadzenia (rodki Sł zźaiace. o których mowa w art .32 ust. 4 pkt 2 ustawy, oraz

ich ilosć minimalna na I hi alkoholu 100% vol. siużące do stosowania iwoinicń od ake\zy):

• Alkohol benyIowy 3 000 mi

• Nipagina a..ep0na) 3 000

• Alkohol zopropylowy (propan-2•) 10000 mi

Jednocześnie Zwiazek postuluje, aby zakres stosowania ww skażało ików by-t przedmiotem

odrębnych konsultacji — część podmimów zg1osła ziJAosowanie ww skażainików w

- produktach innych niż produkt\ kosmetyczne (w ws rubach ined\-cznych, produktach

h hop7 i de nt h) ( I b w ohecn\ m OLCIO kwl ILI m a b to a ci

I przeprowadzenia dodatkowych konsultacji, Zwiazek postnląe, aby wszystkie slzażal n ki

I dozwolone cło J2owln21 w produktach kosmetycznych b\ Iv także dozwolone do stosowania

w innych grupach produktow, do czasu zebrania stosowu ch informacji z rynku. Zw izek

Jokiaruje gotowość zebrania takich danych rynkowych,
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ników do ed\ n rzech. i”kki Lwaz:k Pr iwsiu i1net\czL.: z\\raca
Mini :ri na ze tak czne oeraniczene nie b\ o dotychczas
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Fu nez ehe dalszego slosos ania kazalnikuw Alkohol h zyio\sy wymieniony
c:t obecnie pod pozycją 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z 2013 r poz. JI 0$)i, alkohol

los poz. 3, zaś Nipaginn pod poz. 14 ww rozporzadzenia.
irzy proponowane przez Ministerst\o Finansów skażalniki są nąjszerzej W\ korzystywane w
sektorze kosmetyczn\m . Jednak. jak s Lotn wskwzywnliśin\, rzitnrodność receptur
produktów kosmetyczo eh wymaga odpowiedn icąn portFI io dostępnych skażatników Dwa
zpwponowan\ ch skazalników zawierąją benzoesan denatonium i ze względu na orzki smak
nic n tWą ię do t ch R tt u L u1 iL(\ u tui c Pinga by li o lub r „0tdl o s

przenoszone w okolice ust. Fmlan diety lu jest szercko wyKOFZ\ sty u. in na polskim rynku
sRaża1nkiem. Jednak zewzełedu nn jego ncant\ w ne postrzeganie przez konsumentów nie

może być stosowany w każdym przypadku — część kontrahentów wy maca od producen ow na
zlecenia zastosowania innych skażniników WycoFinie w sx -akich skaża in kus poza trzema
wymienioul\Lni przez Nlimsterstwo Finansów bedzie skutkowało koniecznością aosowanin
czystep etanolu odprowadzeniem podatku ;jkc zms eco. Dla firm sektora ko.met czny taka
lacs M ic tLfl poduliLsic zt\ ss t s a kr w / drugiej za twn i

porenckilnych dnLIh)J do hLLdZu n będzie nieznaczna. cn tym bardziej pridjc w
wątpliwość celowość w prowadzenia takich ograniczeń prawnych.

Jednocześnie Zwiazok zwraca UWagę, że zakres stosowania skazalnuków \5\ mienionych
obecnie w rozporządzeniu Ministra Finansów z 2013 r poz. 110$ nie był dotychczas
przedmiotem odrębnych konsultacji Firmy członkowskie Związku są wytwórcami nie tylko
produktow kosmetycznych, ale również innych grup produktów (produktów biohójczych.
wyrobów medycznych, detergentów), często na zlecenie innych podmiotów W niniejszych
konsultacjach, część podmiotów zgtosita zastosowanie ww. skażalników w produktach
innych, niż produkty kosmetyczne 1w wyrobach medycznych i produktach biobójczych).

Zwracamy uwagę. że krótki czas na konsulkicje niniejszego projektu wzporządzenia, jaki
wyznaczylo Ministerstwo Finansów nie pozwała na pr”eprmodzete rzete1nch i
\yyczerpuincych konsulicji wśród przedsiebiorcóa sektora kosmetycznego — arii w zakresie
stosOWan\ ch aktualnie sknżalnikóss. ani zakresu ich stososwima (ciup produklow\ ch)

Można oczekiwać, że z uwaci na właściwości wkayczne lub organoleptyczne inne skażalniki
z obecnie ohowiszujacej listy (poza pwponowanymi przez Ministerstwo i postulowanymi
przez Związek) nie są stosowane w kosmetykach ani nie znajdują się w obszarze przyszych

Rozirzdzenie .\tinistra Fnussów z 0 3 r poi. ((08 w urwie riokomentu J: awy, c”.y:Joncą „yrrohów
akcyzowych bjciych zwolnieniem ud akcyzy ze wzujędu na ich puzeznacze. wrn unkhw i sporohu ich zwrotu
oraz środków rkaząacych alkohol etyk wy
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skażonym etanolem, Drastyc”zfw 4nrauiczeuie listy dostępnych skażalników utrudni
funkcjonowanie szeregu unu, które nitdy nie taniały prawa. Tym samym, proponowane
przez Ministerstwo Finansów rozwiązania są nieproporcjonalnym środkicni praw nym i
st sprzeczne z zasadami lepszego stanowienia prawa istotnym elementem aktualnej
polityki Komisji Europejskiej.

W ocenie sektora wprowadzane ogruniczenin W zakresie skażania etanolu nie powinny
służyć wyłącznic ułatwieniu działań nadzoru celnego, ale powinny zapewniać
producentom kosmetyków stabilne warna ki wytwarzania bezpiecznych produktów o
wysokiej jakości * akceptowanej przez kontrahentów i konsumentów.

Ponadto zwracamy uwace, że tak krótki czas konsultacji społecznych oraz brak zgody resortu

na postułat Ka foderaet i Lewiatan wydłużenia tego terminu jest precedensowy W ocenie
Związku taki sposób pwr adzealn procesu lcgislicyjnego jest niepokcjącym symptomem
pogarszająccj się jakości dialogu społeczneen w zakresie projektów akcyzowych.

2 Trzy instytucje przypominają o obowiązku Wspólnoty, aby tworzyć prawo tylko wtedy, gdy jest to konieczce,
zgodnie z Protokołem w sprawie stosowania zasad pomocniczości I proporcjonalności, źródło: nterinstituOonal
cgreement on better law-niaking (2003/C 321/01)

Obecna sytuacja gospodarczo wymaga, aby prawodawstwo UE byle jeszcze bardziej skutecznej efektywne w
osiągonie celów polityki publicznej: wykazywało wyraźną wartość dodaną, przynosiło maksymalne korzyści przy
minimalnych kosztach oraz respektowało zasady pomocnic/ości i proporcjonalności. W rezultacie muszą powstać
proste, jasne, stabilne I przewidywalne ramy regulacyjne dla przedsiębiorstw, pracowników i obywateli, źródło:

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego
Komitetu Regionów, EU Regulatory kitness, COM(2012) 746 finał



S Miniaze 1oeie dotyczy U p.nn1a braków formal j.howiany dnych*

aoazenia dokonanao dnia
obć” :„„:i F p :1-h

OSOSA 5KLDJĄQ ZaŁOSZZNIE

i zw,oko

/1 1H

/ „„

* Jeżeli zgłoszenie nie jest składane w trybie arb 7 ust. 6 ustawy treść: „- Zgłoszenie ziiany danych

skreśa się.
Nienotrzebne skreślić.

Pouczenie
1 Jezeli zgłoszenie ma na celu uwzględnienie zmian zaistniaiycn po dacie wniesenia urzędowego

formularza zgłoszenia (art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o działalności lobbingowel w

procesie stanowienia prawa (Dz. U. Nr 169, poz. 1414)) łub uzupełnienie braków formalnych
poprzedniego zgłoszenia ( 3 rozporządzenia Rody Ministrów z dnia 24 stycznia 2006 r w sprawie
zgłaszania zainteresowania pracami nad projektami aktów normatywnych (Dz. U. Nr 34, poz. 236)), w

nowym urzędowym formularzu zgłoszenia należy wypeinć wszystkie konieczne rubryki, powtarzając
równiez dane. które zachowały swoja aktualność.

2. Część B formularza wypełnia się w przypadKu zgłoszenia dotyczacego jednostki Organizacyjnej oraz

W sytuacji, gdy osoba fizyczna, która zgłasza zainteresowane pracami nad prcjekem aktu
normatywnego. nie będzie uczestniczyła OSCOiŚCC w tych oracaon.

3. W częśc D formularza, stosownie do okoiczności, uwzglednia się dokumenty o których mowa w art

7 ust. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, a

także pełnomecn:ctwa do wniesienia zgłoszenia lub do reprezentowania podmiotu w pracach nad

projektem aktu normatywnego.
4. Część E formularza wypełnia sic w przypadku uzupełnienia braków formalnych lub zmiany danych

dotyczących wniesionego zgłoszenia.
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