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Ref.: Petiția nr. 1720/2012 , adresată de Volker Utschick, de cetățenie germană, 
privind etichetarea produselor de îngrijire personală

1. Rezumatul petiției

Petiționarul consideră că ar trebui să se specifice în mod explicit pe toate produsele de 
îngrijire personală dacă acestea conțin ingrediente provenite de la animale, chiar dacă 
cantitatea pe care o conțin este doar una foarte mică.
 Petiționarul consideră că este foarte dificil pentru consumatori să evalueze dacă produsele 
conțin ingrediente de origine animală, în special din cauza diferitelor substanțe (precum acidul 
lactic), care poate fi de origine animală, vegetală sau chimică. Mulți consumatori doresc să 
evite produsele care conțin ingrediente de origine animală. Petiționarul consideră că nu se 
poate aștepta de la consumatori să afle singuri ce conține un produs, ci că, în interesul 
protecției consumatorului, este sarcina producătorului să indice în mod clar și precis ce 
ingrediente conține produsul său.

2. Admisibilitate

Declarată admisibilă la 10 iulie 2013. Comisia a fost invitată să furnizeze informații [articolul 
202 alineatul (6) din Regulamentul de procedură].

3. Răspunsul Comisiei, primit la 30 octombrie 2013

Produsele cosmetice introduse pe piața UE sunt reglementate de Regulamentul (CE) nr. 
1223/2009 („Regulamentul privind produsele cosmetice”), care a intrat în vigoare la 11 iulie 
2013. Principalele obiective ale prezentului regulament sunt de a asigura funcționarea pieței 
interne și a unui nivel ridicat de protecție a sănătății umane. 

Conform Regulamentului privind produsele cosmetice, indicarea originii ingredientelor 
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utilizate în realizarea produsului cosmetic (de exemplu, animală sau vegetală) în lista de 
ingrediente imprimate pe ambalaj nu este obligatorie. 

Produsele cosmetice care conțin ingrediente de origine animală trebuie să respecte cerințele 
de siguranță descrise în Regulamentul privind produsele cosmetice. Nu toate ingredientele de 
origine animală sunt autorizate pentru a fi utilizate în produsele cosmetice din UE. Se 
interzice utilizarea în produsele cosmetice, în special, a materialelor din categoria 1 și 
categoria 2 (cum ar fi alte animale decât cele de crescătorie sau animale ucise din motive de 
combatere a bolilor), conform prevederilor din Regulamentul (CE) nr. 1069/20091 . 

Producătorii de cosmetice pot informa consumatorii privind caracteristicile produselor lor 
(cum ar fi, de exemplu, originea animală sau vegetală a ingredientelor) prin etichetare, în 
cadrul punerii la dispoziție pe piață și al reclamelor pentru produsele cosmetice, texte, nume, 
mărci, poze și semne figurative sau alte însemne. În conformitate cu legislația UE privind 
produsele cosmetice, astfel de informații furnizate cu privire la produsul cosmetic trebuie să 
fie veridice și verificabile de către autoritățile naționale competente.

Concluzii

Detectarea nișelor specifice de consumatori, ca de exemplu veganii, și capacitatea de a le oferi 
acestora produse care le îndeplinesc cerințele specifice, precum și informarea acestora în 
consecință ține de competența operatorilor economici.

                                               
1 Regulamentul (CE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de 
stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt 
destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002 (Regulament privind 
subprodusele de origine animală) (JO L 300, 14.11.2009, p. 1).


