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Комисия по петиции

30.10.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1720/2012, внесена от Фолкер Утшик, с германско 
гражданство, относно етикетирането на продуктите за лична хигиена

1. Резюме на петицията

Вносителят счита, че върху всички продукти за лична хигиена изрично следва да се 
посочва дали те съдържат съставки, извлечени от животни, дори когато съдържаното 
количество е много малко. Вносителят счита, че за потребителите е много трудно да 
преценят дали продуктите съдържат съставки от животински произход, и по-специално 
защото различните съставки (като например млечната киселина) могат да са от 
животински, растителен или химически произход. Редица потребители желаят да 
избегнат продукти, съдържащи съставки от животински произход. Вносителят счита, че 
от потребителите не може да се очаква да установят сами какво съдържа даден продукт, 
но че е задача на производителя, в интерес на защитата на потребителите, да посочи 
ясно и точно какви съставки съдържа неговият продукт.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 10 юли 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 30 октомври 2013 г.

Козметичните продукти, пуснати за търговия на пазара на ЕС, се уреждат от Регламент 
(EО) 1223/2009 (Регламента за козметичните продукти), който влезе в сила на 11 юли 
2013 г. Основните цели на регламента са да гарантира функционирането на вътрешния 
пазар и висока степен на защита на човешкото здраве.    

Съгласно Регламента за козметичните продукти в списъка на съставките, отпечатан 
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върху опаковката на козметичния продукт, не се изисква да се обозначава произхода
(животински или растителен) на съставките, използвани в него. 

Козметичните продукти, съдържащи съставки от животински произход, трябва да 
съответстват на изискванията за безопасност, посочени в Регламента за козметичните 
продукти. Не всички съставки от животински произход са позволени за употреба в 
козметичните продукти в ЕС. По-специално, забранено е използването в козметичните 
продукти на материал от категория 1 или материал от категория 2 (като например 
животни, различни от селскостопанските животни, или животни, умъртвени с цел 
контрол върху болестите), така както са определени в Регламент (ЕО) № 1069/20091. 

Производителите на козметични продукти могат да информират потребителите относно 
характеристиките на техните продукти (като напр. животински или растителен 
произход на съставките) чрез етикетирането, с текст, наименования, търговски марки, 
изображения и фигуративни или други знаци, когато пускат на пазара и рекламират 
козметични продукти. Съгласно законодателството на ЕС за козметичните продукти, 
информацията, предоставена във връзка с козметичния продукт, трябва да бъде вярна и 
удостоверима от националните компетентни органи.

Заключение

Задача и отговорност на стопанските субекти е да откриват специфични ниши на 
потребителския пазар, като например вегани, и да предлагат на тези потребители 
продукти, изпълняващи техните специални изисквания, както и да ги информират 
надлежно.

                                               
1 Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за 

установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, 
непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за 
страничните животински продукти)(ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1)


