
CM\1010217SK.doc PE523.147v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre petície

30.10.2013

OZNÁMENIE POSLANCOM

Vec: Petícia č. 1720/2012, ktorú predkladá Volker Utschick, nemecký štátny 
občan, o označovaní výrobkov osobnej hygieny

1. Zhrnutie obsahu petície

Predkladateľ petície sa domnieva, že na všetkých výrobkoch osobnej hygieny by malo byť 
výslovne uvedené, či obsahujú živočíšne zložky, a to aj v prípade, keď je ich obsah veľmi 
malý. Zastáva názor, že pre spotrebiteľa je veľmi ťažké zistiť, či výrobky obsahujú zložky 
živočíšneho pôvodu, najmä z toho dôvodu, že rozličné látky (ako napríklad kyselina mliečna) 
môžu byť živočíšneho, rastlinného alebo chemického pôvodu. Mnohí spotrebitelia sa chcú 
vyhnúť výrobkom, ktoré obsahujú zložky živočíšneho pôvodu. Predkladateľ petície sa 
domnieva, že nemožno očakávať, že spotrebitelia sami zistia, čo výrobok obsahuje, ale že je 
úlohou výrobcu, aby v záujme ochrany spotrebiteľov jasne a presne uviedol, ktoré zložky jeho 
výrobok obsahuje.

2. Prípustnosť

Petícia bola uznaná ako prípustná 10. júla 2013. Parlament požiadal Komisiu o poskytnutie 
informácií (článok 202 ods. 6 rokovacieho poriadku).

3. Odpoveď Komisie, doručená 30. októbra 2013

Na kozmetické výrobky uvedené na trh EÚ sa vzťahuje nariadenie (ES) 1223/2009 
(nariadenie o kozmetických výrobkoch), ktoré nadobudlo účinnosť 11. júla 2013. Hlavnými 
cieľmi nariadenia je zabezpečiť fungovanie vnútorného trhu a vysokú úroveň ochrany 
ľudského zdravia.    

Podľa nariadenia o kozmetických výrobkoch sa nevyžaduje uvádzať pôvod (napr. živočíšny 
alebo rastlinný) zložiek použitých v kozmetickom výrobku v zozname zložiek vytlačenom na 
jeho obale. 
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Kozmetické výrobky obsahujúce zložky živočíšneho pôvodu musia spĺňať bezpečnostné 
požiadavky uvedené v nariadení o kozmetických výrobkoch. Nie všetky zložky živočíšneho 
pôvodu sa môžu používať v kozmetických výrobkoch v EÚ. Najmä materiál kategórie 1 
a materiál kategórie 2 (ako napr. zvieratá okrem hospodárskych a zvieratá usmrtené na účely 
kontroly chorôb), ako sú vymedzené v nariadení (ES) č. 1069/20091, je zakázané použiť 
v kozmetických výrobkoch. 

Výrobcovia kozmetických výrobkov môžu informovať spotrebiteľov o vlastnostiach svojich 
produktov (napr. o živočíšnom alebo rastlinnom pôvode zložiek) prostredníctvom označenia, 
sprístupnenia na trhu a propagácie kozmetických výrobkov, textov, názvov, obchodných 
značiek, obrázkov a názorných znakov alebo iných značiek. Podľa právnych predpisov EÚ 
o kozmetických výrobkoch musia byť takéto informácie poskytnuté o kozmetickom výrobku 
pravdivé a overiteľné príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Záver

Je úlohou hospodárskych subjektov zistiť konkrétne medzery na trhu, pokiaľ ide o 
spotrebiteľov, ako napríklad v prípade vegánov, a ponúknuť im výrobky, ktoré spĺňajú ich 
osobitné požiadavky, a náležite ich informovať.

                                               
1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 z 21. októbra 2009, ktorým sa ustanovujú 

zdravotné predpisy týkajúce sa vedľajších živočíšnych produktov a odvodených produktov neurčených na 
ľudskú spotrebu a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1774/2002 (nariadenie o vedľajších živočíšnych 
produktoch); Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 1.


