
CBD w kosmetykach
- przegląd podstawowych zagadnień regulacyjnych w UE

dotyczących substancji z konopi włóknistych w produkcji kosmetyków



https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.simple


Co to znaczy:

- Jeśli jest przygotowany jako ekstrakt, nalewka albo 

żywica Cannabis zgodnie z Konwencją z 1961 r., ALE 

uzupełnionej o listę 1971 substancji psychotropowych 

gdzie jest THC a nie CBD – gdzie mowa o wytwarzaniu 

określonych narkotyków z uprawy roślin konopi.

TAK MOŻNA TO CZYTAĆ WG MNIE: jeśli uprawa nie dotyczy 

wytwarzania substancji określonych w Konwencji bądź w 

protokole 1971 (ekstrakt/nalewka/żywica/THC) to przepisy 

Konwencji i listy 1971 nie zakazują wytwarzania CBD i 

stosowania w kosmetykach.

Ale nie zapadł jeszcze wyrok TSUE 
w sprawie C-663/18 dot. CBD

- więc nie jest to do końca przesądzone
(np. pkt 74 opinii Rzecznika w tej sprawie)

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226500&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4581042


NIE DO KOŃCA ROZUMIEM TO SFORMUŁOWANIE „ext.”

(link nie mówi za wiele…) 

Zgodnie z Annex II poz. 306 w kosmetykach nie 

powinny być narkotyki zgodnie z Konwencją 

(rozumianą jak w poprzednim slajdzie…)

Lista narkotyków wymienionych oficjalnie 

i niewymienionych (*)
w linku – w zaznaczonym polu

https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=28643
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=81449&back=1
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/index.cfm?fuseaction=search.details_v2&id=81449&back=1


TO SAMO …
(TYLKO BEZ ODESŁANIA DO ANNEX II POZ 306)



Co to znaczy:

- Jeśli jest przygotowany jako ekstrakt, nalewka albo 

żywica Cannabis zgodnie z Konwencją z 1961 r., ALE 

uzupełnionej o listę 1971 substancji psychotropowych 

gdzie jest THC a nie CBD – gdzie mowa o wytwarzaniu 

określonych narkotyków z uprawy roślin konopi.

TAK MOŻNA TO CZYTAĆ WG MNIE: jeśli uprawa nie dotyczy 

wytwarzania substancji określonych w Konwencji bądź w 

protokole 1971 (ekstrakt/nalewka/żywica/THC) to przepisy 

Konwencji i listy 1971 nie zakazują wytwarzania CBD i 

stosowania w kosmetykach.

Ale nie zapadł jeszcze wyrok TSUE 
w sprawie C-663/18 dot. CBD

- więc nie jest to do końca przesądzone
(np. pkt 74 opinii Rzecznika w tej sprawie)

W przepisach o kosmetykach nie pojawiają 

się inne kannabinoidy (CBG, CBN), terpeny 

wiec jest spory obszar nieuregulowany

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=226500&pageIndex=0&doclang=PL&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=4581042


TO JEST KOMUNIKAT, KTÓRY 

ZAWSZE PODKREŚLAM:

JEŚLI SUBSTANCJA MA 

AKTYWNOŚĆ ISTOTNIE 

WPŁYWAJĄCĄ NA USTRÓJ, 

METABOLIZM ITP. TO JEST TO LEK 

I NIE MOŻE BYĆ W KOSMETYKU

CHYBA ŻE JEST W TAKIEJ 

DAWCE ŻE NIE POWODUJE 

ISTOTNEJ AKTYWNOŚCI, 

TO MOŻE BYĆ

KONTROLUJĄ TO 

WŁADZE KRAJOWE

(GIS/GIF/URPL)  

A skoro przypisuje im się rozmaite funkcje, trzeba się 

liczyć, z koniecznością udowodnienia tego i owego

w razie starcia z krajowymi urzędami

https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en
https://ec.europa.eu/growth/sectors/cosmetics/cosing_en
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NA PRODUKTY 

KONOPI

W PRZEMYŚLE 

KOSMETYCZNYM

FORMA WSPARCIA DO UZGODNIENIA

https://www.apteka-leki.pl/produkt/13390-india-naturalna-maseczka-do-twarzy-100ml.html

