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Temats: Lūgumraksts Nr. 1720/2012, ko iesniedza Vācijas valstspiederīgais Volker 
Utschick, par personīgās higiēnas produktu marķēšanu

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka uz visiem personīgās higiēnas produktiem jābūt skaidri 
norādītam, vai tie satur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, pat tad, ja to apjoms ir ļoti mazs. 
Lūgumraksta iesniedzējs uzskata, ka patērētājiem ir ļoti grūti pārliecināties, vai attiecīgais 
produkts satur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, jo īpaši tāpēc, ka dažādas vielas (piemēram, 
pienskābe) var būt dzīvnieku, dārzeņu vai ķīmiskas izcelsmes. Daudzi patērētāji vēlas 
izvairīties no produktiem, kas satur dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas. Lūgumraksta iesniedzējs 
uzskata, ka nevar gaidīt, lai patērētāji paši izdibina, ko attiecīgais produkts satur, bet ka 
patērētāju aizsardzības interesēs produkta ražotāja pienākums ir skaidri un precīzi norādīt, 
kādas sastāvdaļas viņa produkts satur.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2013. gada 10. jūlijā. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2013. gada 30. oktobrī

Uz kosmētikas produktiem, ko laiž ES tirgū, atteicas Regula (EK) 1223/2009 (Kosmētikas 
regula), kas stājās spēkā 2013. gada 11. jūlijā. Šīs regulas galvenie mērķi ir nodrošināt iekšējā 
tirgus darbību un augstu cilvēku veselības aizsardzības līmeni.

Kosmētikas regulā nav iekļauta prasība uz iepakojuma uzdrukātajā sastāvdaļu sarakstā norādīt 
kosmētikas produktā izmantoto sastāvdaļu izcelsmi (piemēram, dzīvnieku vai augu). 
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Kosmētiskas produktiem, kuru sastāvā ir dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļas, jāatbilst 
Kosmētikas regulā iekļautajām drošuma prasībām. ES kosmētikas produktu ražošanā dažu 
dzīvnieku izcelsmes sastāvdaļu izmantošana ir aizliegta. Kosmētikā jo īpaši ir aizliegts 
izmantot 1. un 2. kategorijas materiālus (kas iegūti, piemēram, no dzīvniekiem, tostarp jo 
īpaši no lolojumdzīvniekiem, vai dzīvniekiem, kas nokauti, lai kontrolētu slimības 
uzliesmojumu), kā definēts Regulā (EK) 1069/20091. 

Kosmētikas ražotāji, laižot tirgū un reklamējot kosmētikas produktus, tekstus, nosaukumus, 
preču zīmes, attēlus un tēlainas vai citas zīmes, var marķējumā informēt patērētājus par savu 
izstrādājumu īpašībām (piemēram, dzīvnieku vai augu izcelsmes sastāvdaļām). Atbilstīgi ES 
tiesību aktiem kosmētikas jomā, šādai informācijai, kas sniegta par kādu kosmētikas 
produktu, jābūt patiesai un valsts kompetentajām iestādēm tā jāspēj pārbaudīt.

Secinājums

Pašiem ekonomikas dalībniekiem ir jāmeklē konkrētas patērētāju nišas, piemēram, vegāni, un 
jāpiedāvā viņiem produkti, kas atbilst šo cilvēku konkrētajām prasībām, un par to viņi ir 
attiecīgi jāinformē.

                                               
1 Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regula (EK) Nr. 1069/2009, ar ko nosaka veselības 

aizsardzības noteikumus attiecībā uz dzīvnieku izcelsmes blakusproduktiem un atvasinātajiem produktiem, 
kuri nav paredzēti cilvēku patēriņam, un ar ko atceļ Regulu (EK) Nr. 1774/2002 (Dzīvnieku blakusproduktu 
regula) (OV L 300, 14.11.2009., 1. lpp.)


