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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 1720/2012 af Volker Utschick, tysk statsborger, om mærkning af 
produkter til personlig pleje

1. Sammendrag

Andrageren mener, at det bør præciseres på alle produkter til personlig pleje, om de 
indeholder ingredienser fra dyr, også selv om den mængde, de indeholder, kun er meget lille. 
Andrageren mener, at det er meget vanskeligt for forbrugerne at finde ud af, om produkterne 
indeholder ingredienser af animalsk oprindelse, ikke mindst fordi forskellige stoffer (såsom 
mælkesyre) kan være af animalsk, vegetabilsk eller kemisk oprindelse. Mange forbrugere 
ønsker at undgå produkter, der indeholder ingredienser af animalsk oprindelse.  Andrageren 
mener, at forbrugerne ikke kan forventes selv at finde ud af, hvad et produkt indeholder, men 
af hensyn til forbrugerbeskyttelsen er det producentens opgave at angive klart og præcist, 
hvilke ingredienser hans produkt indeholder.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 10. juli 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 30. oktober 2013

"Kosmetiske produkter, der bringes i omsætning i EU, er omfattet af forordning (EF) nr. 
1223/2009 ("kosmetikforordningen"), der trådte i kraft den 11. juli 2013. Forordningens 
vigtigste mål er at sikre det indre markeds funktion og et højt beskyttelsesniveau for 
menneskers sundhed.     

Det kræves ikke i henhold til kosmetikforordningen, at oprindelsen (f.eks. animalsk eller 
vegetabilsk) af de bestanddele, der anvendes i det kosmetiske produkt, angives i listen over 



PE523.147v01-00 2/2 CM\1010217DA.doc

DA

bestanddele, der trykkes på emballagen. 

Kosmetiske produkter, der indeholder bestanddele af animalsk oprindelse, skal opfylde 
sikkerhedskravene i kosmetikforordningen. Ikke alle bestanddele af animalsk oprindelse må 
anvendes i kosmetiske produkter i EU. Det er i særdeleshed forbudt at anvende kategori 1-
materiale og kategori 2-materiale (som f.eks. andre dyr end opdrættede dyr eller dyr, der er 
blevet aflivet i forbindelse med udryddelse af sygdomme) som defineret i forordning (EF) nr. 
1069/20091 i kosmetik. 

Kosmetikfabrikanter kan oplyse forbrugerne om deres produkters karakteristika (f.eks. om 
bestanddelenes animalske eller vegetabilske oprindelse) på mærkningen og ved 
markedsføringen af og i reklame for kosmetiske produkter samt ved hjælp af tekst, navne, 
varemærker, billeder og figurmærker eller andre mærker. I henhold til EU's 
kosmetiklovgivning skal oplysninger om et kosmetisk produkt være sandfærdige, og de 
kompetente nationale myndigheder skal kunne kontrollere disse oplysninger.

Konklusion

Det er op til de erhvervsdrivende at opdage særlige forbrugernicher som f.eks. veganere og 
tilbyde dem produkter, der opfylder deres særlige krav, og informere dem herom."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1069/2009 af 21. oktober 2009 om sundhedsbestemmelser 

for animalske biprodukter og afledte produkter, som ikke er bestemt til konsum, og om ophævelse af 
forordning (EF) nr. 1774/2002 (Forordningen om animalske biprodukter), EUT L 300 af 14.11.2009, s. 1.


