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Comentariile RUCODEM privind recentele articole referitoare
la E-urile din produsele cosmetice

București, Iulie 2015

Recent în presa românească au fost publicate câteva articole referitoare la unele ingrediente
utilizate în produsele cosmetice.
Cu privire la acestea dorim să facem următoarele precizări:
Remarcăm că asociația neguvernamentală A.N.P.C.P.P.S.R aplică în studiul menționat
o abordare din perspectiva legislației alimentare irelevantă produselor cosmetice.
Produsele cosmetice sunt reglementate la nivelul Uniunii Europene printr-o legislație solidă și
cuprinzătoare respectiv Regulamentul nr. 1223/2009 cu modificările și completările ulterioare
care se aplică în toate statele membre ale UE în același mod și fără devieri. Regulamentul nr.
1223/2009 reglementează și aspectele referitoare la siguranța produselor cosmetice și la
etichetarea ingredientelor utilizate în produsele cosmetice.
Ingredientele utilizate în produsele cosmetice sunt reglementate prin Regulamentul
nr. 1223/2009 având la baza Opiniile Comitetului Științific pentru Siguranța Consumatorilor –
SCCS, care funcționează în cadrul Comisiei Europene – Directoratul General Sănătate și
Siguranța Alimentară.
Conform legislației europene ingredientele utilizate în produsele cosmetice sunt etichetate cu
denumirile lor științifice INCI – Nomenclatorul Internațional al Ingredientelor Cosmetice,
indiferent de țara în care sunt produsele introduse pe piață. Aceste denumiri sunt utilizate la
nivel global (nu numai în UE dar și în SUA, Canada etc).
RUCODEM colaborează cu autoritățile competente în domeniul produselor cosmetice,
respectiv Ministerul Sănătății și A.N.P.C. – Autoritatea Națională pentru Protecția
Consumatorilor.
Membrii RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți –
cunosc și respectă prevederile legislative ale Regulamentului European privind produsele
cosmetice și sunt angajați în utilizarea în siguranță a produselor cosmetice de către
consumatori.

---------------RUCODEM – Uniunea Română a Producătorilor de Cosmetice și Detergenți a fost înființată în 1997
și în prezent are 21 de membri, companii active în domeniul cosmeticelor și detergenților.
RUCODEM este membru al Cosmetics Europe – The Personal Care Association din 1998 și al A.I.S.E.
– International Association of Soaps, Detergents and Maintenance products din 1999.
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