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1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója úgy véli, hogy minden testápolási terméken egyértelműen fel kellene 
tüntetni, hogy tartalmaz-e állati összetevőt, még ha csak nagyon kis mennyiségben is. A 
petíció benyújtója szerint a fogyasztók csak nagyon nehezen tudják eldönteni, hogy a termék 
tartalmaz-e állati eredetű összetevőt, különösen mivel egyes összetevők (mint például a 
tejsav) lehetnek állati, növényi vagy kémiai eredetűek. Sok fogyasztó szeretné elkerülni az 
állati eredetű összetevőket tartalmazó termékeket. A petíció benyújtója úgy találja, hogy a 
fogyasztóktól nem várható el, hogy saját maguk találják ki, a termék mit tartalmaz, hanem – a 
fogyasztóvédelem érdekében – a gyártó feladata a termékében előforduló összetevők 
egyértelmű és pontos jelzése.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2013. július 10. Tájékoztatás kérése a Bizottságtól (az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint) megtörtént.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2013. október 30.

Az uniós piacon forgalmazott kozmetikai termékekre az 1223/2009/EK rendelet (a 
kozmetikumokról szóló rendelet) érvényes, amely 2013. július 11-én lépett életbe. A rendelet 
fő célkitűzései a belső piac működőképességének és az emberi egészség magas szintű 
védelmének biztosítása.    
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A kozmetikumokról szóló rendelet szerint nem szükséges megjelölni a kozmetikai termékben 
használt összetevő eredetét (pl. állati vagy növényi) a csomagolásra nyomtatott összetevők 
között. 

Az állati eredetű összetevőket tartalmazó kozmetikai termékeknek meg kell felelniük a 
kozmetikumokról szóló rendeletben előírt biztonsági követelményeknek. Az Unióban nem az 
összes állati eredetű összetevő használata engedélyezett kozmetikai termékekben. Különösen 
az 1069/2009/EK rendeletben1 meghatározott, az 1. és a 2. kategóriába tartozó anyagok (mint 
például a haszonállatokon vagy a betegség elleni védekezés céljából leölt állatokon kívüli 
állatok) használata tilos kozmetikai termékekben. 

A kozmetikai termékek gyártói tájékoztathatják a fogyasztókat termékeik tulajdonságairól 
(mint például az összetevők állati vagy növényi eredetéről) a címkéken, a kozmetikai 
termékek forgalmazása és reklámozása során, szövegekben, nevekben, védjegyekben, 
képekben és ábrákban vagy más jelekben. Az uniós kozmetikai jogszabályok szerint a 
kozmetikai termékről nyújtott ilyen tájékoztatásnak hitelesnek és a nemzeti illetékes 
hatóságok által igazolhatónak kell lenniük.

Következtetés

A gazdasági szereplőkre van bízva, hogy kijelölik-e a fogyasztók egy kis csoportját, mint 
például a vegánokat, és az ő speciális igényeikre szabott termékekkel állnak elő, és 
megfelelően tájékoztatják őket.

                                               
1 Az Európai Parlament és a Tanács 2009. október 21-i 1069/2009/EK rendelete a nem emberi fogyasztásra szánt 

állati melléktermékekre és a belőlük származó termékekre vonatkozó egészségügyi szabályok 
megállapításáról és az 1774/2002/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (állati melléktermékekre 
vonatkozó rendelet), HL L 300., 2009.11.14., 1. o.


