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pateikė Vokietijos pilietis Volker Utschick

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas mano, kad ant visų asmeninės priežiūros gaminių turėtų būti išsamiai 
nurodyta, ar juose yra gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių, net jeigu jų kiekis itin nedidelis. 
Peticijos pateikėjas mano, kad vartotojams labai svarbu sužinoti, ar gaminiuose yra gyvūninės 
kilmės sudedamųjų dalių, ypač dėl to, kad įvairios medžiagos (pvz., pieno rūgštis) gali būti 
gyvūninės, augalinės arba cheminės kilmės. Daugybė vartotojų nori išvengti gaminių, 
kuriuose yra gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių. Peticijos pateikėjas mano, jog negalima 
tikėtis, kad vartotojai patys išsiaiškins gaminio sudėtį, tačiau atsižvelgiant į vartotojų 
apsaugos interesus, gamintojas turi aiškiai ir tiksliai nurodyti sudedamąsias gaminio dalis.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2013 m. liepos 10 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją (pagal 
Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2013 m. spalio 30 d.

„Į ES rinką patekę Kosmetikos gaminiai yra reguliuojami pagal Reglamentą (EB) 
Nr. 1223/2009 (Kosmetikos gaminių reglamentas), kuris įsigaliojo 2013 m. liepos 11 d. 
Pagrindiniai šio reglamento uždaviniai – užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir aukšto lygio 
žmonių sveikatos apsaugą.    

Pagal Kosmetikos gaminių reglamentą nereikalaujama ant pakuotės esančiame sudedamųjų 
dalių sąraše nurodyti kosmetikos gaminio sudedamųjų dalių kilmės (pvz., ar ji gyvūninė, ar 
augalinė). 
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Kosmetikos gaminiai, kurių sudėtyje yra gyvūninės kilmės sudedamųjų dalių, privalo atitikti 
Kosmetikos gaminių reglamente nustatytus saugos reikalavimus. Ne visas gyvūninės kilmės 
sudedamąsias dalis ES leidžiama naudoti kosmetikos gaminiuose. Visų pirma kosmetikos 
gaminiuose draudžiama naudoti prie 1 kategorijos ir prie 2 kategorijos priskiriamas medžiagas 
(pvz., gyvūnai, kurie nebuvo auginami ūkyje, arba gyvūnai, kurie buvo paskersti ligos 
kontrolės tikslais), kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1069/20091. 

Kosmetikos gamintojai apie savo gaminių savybes (pvz., gyvūninę ar augalinę sudedamųjų 
dalių kilmę) vartotojams gali pranešti naudodami etiketes, teikdami rinkai ir reklamuodami 
kosmetikos gaminius, tekstą, pavadinimus, prekių ženklus, paveikslėlius ir vaizdinius ar kitus 
ženklus. Pagal ES kosmetikos gaminių teisės aktus tokia su gaminiu susijusi pateikta 
informacija privalo būti teisinga ir tikrinama nacionalinių kompetentingų valdžios institucijų.

Išvada

Nustatyti konkrečias vartotojų nišas, pvz., veganų, siūlyti jiems gaminius, atitinkančius 
konkrečius jų poreikius, ir atitinkamai juos informuoti yra ekonominės veiklos vykdytojų 
pasirinkimas.“

                                               
1 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009, kuriuo nustatomos 

žmonėms vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisyklės ir panaikinamas 
Reglamentas (EB) Nr. 1774/2002 (Šalutinių gyvūninių produktų reglamentas), OL L 300, 2009 11 14, p. 1.


