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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 1720/2012, którą złożył Volker Utschick (Niemcy), w sprawie 
etykiet produktów higieny osobistej

1. Streszczenie petycji

Składający petycję jest zdania, że na wszystkich produktach higieny osobistej powinny 
znajdować się jednoznaczne informacje o tym, czy zawierają one składniki pochodzenia 
zwierzęcego, nawet jeżeli występują one w bardzo małych ilościach. Składający petycję 
uważa, że konsumentom bardzo trudno jest stwierdzić, czy produkty zawierają składniki 
pochodzenia zwierzęcego, w szczególności ze względu na to, że różne substancje (np. kwas 
mlekowy) mogą być pochodzenia zwierzęcego, roślinnego lub być wytwarzane w drodze 
procesów chemicznych. Wielu konsumentów wolałoby uniknąć korzystania z produktów 
zawierających składniki pochodzenia zwierzęcego. Składający petycję jest zdania, że od 
konsumentów nie można oczekiwać samodzielnego ustalania zawartości danego produktu 
oraz że to na producencie spoczywa obowiązek jasnego i dokładnego wskazania, jakie 
składniki zawiera jego produkt, co służy ochronie konsumenta.

2. Dopuszczalność

Petycja uznana została za dopuszczalną dnia 10 lipca 2013 r. Zwrócono się do Komisji o 
przekazanie informacji (art. 202 ust. 6 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 30 października 2013 r.

Rozporządzenie (WE) 1223/2009 (rozporządzenie dotyczące produktów kosmetycznych), 
które weszło w życie w dniu 11 lipca 2009 r., zawiera przepisy w sprawie produktów 
kosmetycznych wprowadzanych do obrotu na rynku UE. Głównym celem tego 
rozporządzenia jest zapewnienie funkcjonowania rynku wewnętrznego i wysokiego poziomu 
ochrony zdrowia ludzkiego.    
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Zgodnie z rozporządzeniem dotyczącym kosmetyków nie ma obowiązku wskazywania 
pochodzenia (zwierzęcego lub roślinnego) składników wykorzystanych w produktach 
kosmetycznych w wykazie składników wydrukowanym na opakowaniu. 

Produkty kosmetyczne zawierające składniki pochodzenia zwierzęcego muszą być zgodne z 
wymaganiami określonymi w rozporządzeniu dotyczącym kosmetyków. Nie wszystkie 
składniki pochodzenia zwierzęcego są dopuszczone do użytku w produktach kosmetycznych 
w UE. Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1069/20091 zakaz użycia w kosmetykach dotyczy 
w szczególności materiałów kategorii 1 i 2 (takich jak zwierzęta inne niż zwierzęta 
gospodarskie lub zwierzęta zabite w celu zwalczania chorób). 

Producenci kosmetyków mogą informować konsumentów o cechach charakterystycznych 
swoich produktów (takich jak składniki pochodzenia zwierzęcego lub roślinnego) na 
etykiecie, przy udostępnianiu na rynku i podczas reklamowania produktów kosmetycznych, 
za pomocą tekstu, nazw, znaków handlowych, obrazków i oznaczeń graficznych lub innych 
znaków. Zgodnie z przepisami UE dotyczącymi kosmetyków tego rodzaju informacje 
udostępniane w odniesieniu do produktów kosmetycznych muszą być prawdziwe i możliwe 
do potwierdzenia przez właściwe organy krajowe.

Podsumowanie

Do podmiotów gospodarczych należy identyfikowanie szczególnych nisz rynkowych, takich 
jak np. w przypadku wegan, i oferowanie im produktów spełniających ich szczególne 
potrzeby oraz odpowiednie ich informowanie.

                                               
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. 

określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, 
nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 
(rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego), Dz.U. L 300 z 14.11.2009, s. 1.


