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nationaliteit), over het etiketteren van producten voor persoonlijke 
verzorging

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener meent dat op alle producten voor persoonlijke verzorging expliciet vermeld moet 
worden of zij ingrediënten bevatten die van dieren afkomstig zijn, zelfs indien de hoeveelheid 
die zij bevatten zeer klein is. Indiener is van mening dat het zeer moeilijk is voor 
consumenten om na te gaan of producten ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten, met 
name omdat verschillende substanties (zoals melkzuur) van dierlijke, plantaardige of 
chemische oorsprong kunnen zijn. Vele consumenten kiezen ervoor om producten die 
ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten te vermijden. Indiener meent dat men van 
consumenten niet kan verwachten dat zij zelf uitzoeken wat een product bevat, maar dat het 
de taak is van de producent, in het belang van de bescherming van de consument, om 
duidelijk en nauwkeurig aan te geven welke ingrediënten het product bevat.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 10 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Cosmetische producten die in de EU op de markt worden gebracht, vallen onder Verordening 
(EG) nr. 1223/2009 (verordening cosmetica), die op 11 juli 2013 in werking is getreden. De 
voornaamste doelstellingen van deze verordening zijn de werking van de interne markt en een 
hoog niveau van bescherming van de volksgezondheid garanderen.    
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Overeenkomstig de verordening cosmetica is het niet vereist de oorsprong (bijvoorbeeld 
dierlijk of plantaardig) van de in cosmeticaproducten gebruikte ingrediënten aan te geven in 
de op de verpakking vermelde lijst van ingrediënten. 

Cosmetische producten die ingrediënten van dierlijke oorsprong bevatten, moeten voldoen 
aan de veiligheidsvereisten van de verordening cosmetica. Niet alle ingrediënten van dierlijke 
oorsprong mogen in cosmeticaproducten in de EU worden gebruikt. Met name materiaal van 
categorie 1 en categorie 2 (zoals andere dieren dan landbouwhuisdieren of dieren die ter 
bestrijding van ziekten zijn gedood), als gedefinieerd in Verordening (EG) nr. 1069/20091, 
mogen niet voor cosmetica worden gebruikt. 

Cosmeticaproducenten kunnen consumenten informeren over de aard van hun producten 
(zoals de dierlijke of plantaardige oorsprong van ingrediënten) via het etiket, aanbod op de 
markt en reclame van cosmetische producten, tekst, benamingen, merken, afbeeldingen en 
figuratieve of andere tekens. Volgens de EU-cosmeticawetgeving moet dergelijke informatie 
over het cosmetisch product correct zijn en kunnen worden gecontroleerd door de nationale 
bevoegde instanties.

Conclusie

De marktdeelnemers moeten zelf specifieke consumentenniches ontdekken, zoals 
bijvoorbeeld veganisten, en hen producten aanbieden die aan hun specifieke eisen voldoen en 
hen hierover informeren.

                                               
1 Verordening (EG) nr. 1069/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 tot vaststelling 

van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijproducten en 
afgeleide producten en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1774/2002 (verordening dierlijke 
bijproducten); PB L 300 van 14.11.2009, blz. 1.


