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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1720/2012, του Volker Utschick, γερμανικής ιθαγένειας, σχετικά με 
την επισήμανση των προϊόντων προσωπικής φροντίδας

1. Περίληψη της αναφοράς

Ο αναφέρων θεωρεί ότι θα πρέπει να αναφέρεται ρητά σε όλα τα προϊόντα προσωπικής 
φροντίδας κατά πόσον περιέχουν συστατικά που προέρχονται από ζώα, ακόμα και αν η 
ποσότητα που περιέχουν είναι πολύ μικρή. Ο αναφέρων θεωρεί ότι είναι πολύ δύσκολο για 
τους καταναλωτές να εξακριβώσουν εάν τα προϊόντα περιλαμβάνουν συστατικά ζωικής 
προέλευσης, κυρίως επειδή διάφορες ουσίες (όπως το γαλακτικό οξύ) μπορεί να είναι ζωικής, 
φυτικής ή χημικής προέλευσης. Πολλοί καταναλωτές επιθυμούν να αποφύγουν προϊόντα που 
περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης. Ο αναφέρων θεωρεί ότι δεν αποτελεί υποχρέωση 
των καταναλωτών να εξακριβώνουν οι ίδιοι τι περιέχει ένα προϊόν, και ότι, προς το συμφέρον 
της προστασίας των καταναλωτών, είναι καθήκον του παραγωγού να αναγράφει σαφώς και 
με ακρίβεια τα συστατικά των προϊόντων.

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 10 Ιουλίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2013

Τα καλλυντικά που διατίθενται στην αγορά της ΕΕ διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) 
1223/2009, ("Κανονισμός Καλλυντικών"), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 11 Ιουλίου 2013. Οι 
κύριοι στόχοι του κανονισμού είναι να εξασφαλιστεί η λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και 
ένα υψηλό επίπεδο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.    

Σύμφωνα με τον κανονισμό για τα καλλυντικά δεν είναι υποχρεωτικό να αναφέρεται η 
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προέλευση (π.χ. ζώο ή φυτό) των συστατικών που χρησιμοποιούνται στα καλλυντικά στον 
κατάλογο των συστατικών αναγράφεται στην συσκευασία του.

Τα καλλυντικά που περιέχουν συστατικά ζωικής προέλευσης πρέπει να συμμορφούνται με τις 
απαιτήσεις ασφάλειας που ορίζονται στον κανονισμό για τα καλλυντικά. Στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση δεν επιτρέπονται η χρήση όλων των συστατικών ζωικής προέλευσης στα καλλυντικά 
προϊόντα . Ειδικότερα, το υλικό της κατηγορίας 1 και το υλικό της κατηγορίας 2 (όπως τα 
ζώα πλην των εκτρεφόμενων ή τα ζώα που θανατώνονται για σκοπούς ελέγχου ασθενειών), 
όπως ορίζεται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/20091 απαγορεύεται να χρησιμοποιούνται
στα καλλυντικά. 

Οι κατασκευαστές καλλυντικών μπορούν να ενημερώνουν τους καταναλωτές σχετικά με τα
χαρακτηριστικά των προϊόντων τους (όπως π.χ. η ζωικής ή φυτική προέλευση των
συστατικών) στην επισήμανση, τη διάθεση στην αγορά και τη διαφήμιση των καλλυντικών
προϊόντων, το κείμενο, τις ονομασίες, τα εμπορικά σήματα, τις εικόνες και παραστάσεις ή 
άλλες ενδείξεις . Σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα καλλυντικά, οι πληροφορίες αυτές που 
παρέχονται σε σχέση με το καλλυντικό προϊόν πρέπει να είναι αληθείς και επαληθεύσιμες
από τις αρμόδιες εθνικές αρχές.

Συμπεράσματα

Εναπόκειται στους οικονομικούς φορείς η ανίχνευση ειδικών ομάδων καταναλωτών, όπως 
για παράδειγμα οι vegans, και να τους προσφέρουν προϊόντα που πληρούν τις συγκεκριμένες 
απαιτήσεις τους και να τους ενημερώνουν σχετικά.

                                               
1 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 
2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για 
κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002 (κανονισμός για
τα ζωικά υποπροιόντα) (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 1).


