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Tárgy: A J. B. Koster holland állampolgár által benyújtott 1428/2009. számú petíció 
az állatkísérletek nélkül tesztelt kozmetikumokról

1. A petíció összefoglalása

A petíció benyújtója beszámol arról, hogy a kozmetikai szerek új összetevőinek tesztelése 
közben számos esetben még mindig használnak kísérleti állatokat. A petíció benyújtója a 
kísérleti állatokon végzett kozmetikai tesztek teljes körű betiltását szorgalmazza.

2. Elfogadhatóság

Elfogadhatónak nyilvánítva: 2010. január 14. Felkérik a Bizottságot, hogy az eljárási 
szabályzat 202. cikkének (6) bekezdése szerint nyújtson tájékoztatást.

3. A Bizottságtól kapott válasz: 2010. március 25.

A petíció benyújtója az állatokon végzett kísérletek beszüntetését kéri, ahol lehetséges, 
valamint olyan márkák támogatását, amelyeket nem állatokon teszteltek. A petíció benyújtója 
egy cikket is mellékelt petíciójához a Proefdiervrij magazin 2009. júniusi számából, amely 
alapvetően ismerteti a kozmetikai termékekre vonatkozó irányelv értelmében fennálló 
jelenlegi jogi helyzetet1. 

A kozmetikai termékekről szóló irányelv szabályozási keretet irányoz elő az állatkísérletek 
fokozatos megszüntetésének céljából. Betiltja a kozmetikai késztermékekkel és azok 

                                               
1 A Tanács 1976. július 27-i 76/768/EGK irányelve a kozmetikai termékekre vonatkozó tagállami jogszabályok 
közelítéséről, HL L 262., 1976.9.27.
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összetevőivel kapcsolatos állatkísérleteket (a kísérletek tilalma), valamint az állatokon tesztelt 
kozmetikai késztermékek és az ilyen összetevőket tartalmazó kozmetikai termékek 
forgalomba hozatalát az Európai Közösségben (a forgalomba hozatal tilalma).

A kozmetikai késztermékekkel kapcsolatos kísérletek tilalma 2004. szeptember 11. óta, az 
összetevőkkel vagy azok kombinációival kapcsolatos kísérletek tilalma pedig 2009. március 
1. óta van érvényben.

A forgalomba hozatal tilalma 2009. március 11. óta alkalmazandó az emberi egészségre 
gyakorolt valamennyi hatás vonatkozásában, az ismételt adagolással végzett toxicitás, a 
reproduktív toxicitás és a kivételével. Az egészségre gyakorolt ezen konkrét hatások esetében 
a forgalomba hozatal tilalma 2013. március 11-től alkalmazandó.

A petíció benyújtója olyan tájékoztatók támogatását kéri, amelyek jelzik, hogy a terméken 
nem végeztek állatkísérleteket. A kozmetikai termékekről szóló irányelv 6. cikkének (3) 
bekezdése1 kifejezetten kimondja, hogy van lehetőség a kozmetikai termékek csomagolásán 
annak feltüntetésére, hogy a termék fejlesztésével összefüggésben nem végeztek 
állatkísérleteket. A címkézésre vonatkozó valamennyi követelményt a 6. cikk (3) bekezdése 
tartalmazza. Az ilyen jellegű tájékoztatók használatának támogatása érdekében egy bizottsági 
ajánlásban közös kritériumokat határoztak meg a szóban forgó rendelkezés alkalmazására 
vonatkozóan2. Az említett tájékoztatók használatáról a gyártók döntenek.

A kozmetikai termékekről szóló irányelv jogi keretet biztosít, amely megszüntette a 
kozmetika célokra szolgáló állatkísérleteket az Európai Unióban, és a kísérleti eredmények 
alkalmazását – 2013-ig – csak meghatározott végpontokra vonatkozóan engedélyezi, amelyek 
esetében más alternatívák jelenleg nem állnak rendelkezésre. Az irányelv továbbá létrehozza 
az olyan tájékoztatók keretét, amelyek jelzik, hogy az adott terméken nem végeztek 
állatkísérleteket.

                                               
1 A 2003. február 27-i 2003/15/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosítva
2 A Bizottság 2006. június 7-i ajánlása a 76/768/EGK tanácsi irányelv szerint az állatkísérletek hiányára 
vonatkozó tájékoztatók használatáról szóló iránymutatások létrehozásáról (2006/406/EK)


