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Косметичні сонцезахисні засоби, як і взагалі вся косметична продукція, що 
надається на ринку України, повинна бути безпечною для здоров'я споживачів в 
нормальних або достатньо передбачуваних умовах використання за призначен
ням. У доповіді висвітлено основні вимоги українського та європейського норма
тивного законодавства до косметичних продуктів, включаючи сонцезахисні засо
би.

Безпечність косметичної продукції забезпечується сукупністю вимог:
1. До презентації косметичної продукції (її форма, запах, колір, зовні

шній вигляд, паковання, маркування, обсяг або розміри у сукупності не повинні 
становити небезпеку для здоров'я та безпеки споживачів через плутанину з про
дуктами харчування, оскільки така продукція з'являючись бути іншою, ніж вона 
є, ставить під загрозу здоров'я та безпеку споживачів);

2. До паковання та маркування продукції;
3. До змісту інструкцій по застосуванню, застережних заходів та по

рядку утилізації (за необхідності).
Українські виробники повинні вводити в обіг косметичну продукцію, яка є 

безпечною для життя та здоров'я людини. При цьому вони зобов'язані забезпечи
ти виконання вимог нормативної документації на цю продукцію, а також вимог 
Законів України «Про загальну безпечність нехарчової продукції» та «Про стан
дарти, технічні регламенти та процедури оцінки відповідності».

При експорті косметичної продукції в країни ЄС, виробники зобов'язані 
дотримуватися вимог Регламенту N 1223/2009 Європейського Парламенту та Ра
ди ЄС Щодо косметичної продукції та гарантувати, що:

a) при оцінці безпеки прийняті до уваги передбачене застосування косме
тичної продукції та планований спосіб впливу окремих інгредієнтів в кінцевому 
складі продукції;

b) при оцінці безпеки використаний відповідний метод сукупності даних 
для огляду даних, отриманих з усіх існуючих джерел;

c) звіт про безпеку косметичної продукції відповідає необхідному рівню 
вимог у світлі додаткової інформації, що з'являється після розміщення продукції 
на ринку.

УФ-фільтри - головні інгредієнти будь-якого косметичного засобу призна
ченого для захисту від сонячного випромінювання. Вибір УФ-фільтрів ускладне
ний пошуком компромісу між найкращими споживчими якостями, технологічні
стю, ефективністю. Але, головною характеристикою залишається безпека для 
споживача. Тому на органічні УФ-фільтри, які не заборонені до використання в 
сонцезахисної косметики, як і на консерванти та барвники, у зазначеному вище 
регламенті ЄС, обумовлені певні обмеження.

Оцінка безпеки косметичної продукції здійснюється особою, що володіє 
дипломом або іншим доказом його офіційної кваліфікації, виданим після закін
чення проходження університетського курсу теоретичного і практичного навчан
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ня з фармацевтичного справі, токсикології, лікарських препаратів або подібної 
дисципліни, або за курсом, визнаному рівноцінним державою-членом ЄС. Доклі- 
нічні дослідження безпеки, повинні відповідати законодавству Співтовариства 
про принципи належної лабораторної практики, що діяв на момент проведення 
дослідження, або іншим міжнародним стандартам, визнаним рівноцінними Євро
пейською комісією або ЕСНА.
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