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Tema: Peticija Nr. 1428/2009 dėl kosmetikos, kuriai bandyti nenaudojami gyvūnai, 
kurią pateikė Nyderlandų pilietis J. B. Koster

1. Peticijos santrauka

Peticijos pateikėjas praneša, kad vis dar atliekami naujų kosmetikos sudedamųjų dalių 
bandymai, kuriems naudojami bandomieji gyvūnai. Peticijos pateikėjas ragina visiškai 
uždrausti kosmetikos bandymus naudojant gyvūnus.

2. Priimtinumas

Paskelbta priimtina 2010 m. vasario 14 d. Komisijos buvo paprašyta suteikti informaciją 
(pagal Darbo tvarkos taisyklių 202 straipsnio 6 dalį).

3. Komisijos atsakymas, gautas 2010 m. kovo 25 d.

„Peticijos pateikėjas prašo, kai įmanoma, nutraukti bandymus, kuriems naudojami gyvūnai, ir 
remti gaminių tipus, kuriems bandyti gyvūnai nenaudojami. Kartu su peticija jis pateikia 
2009 m. birželio mėn. „Proefdiervrij Magazine“ išspausdintą straipsnį, kuriame iš esmės 
apžvelgiama dabartinė teisinė padėtis, susiklosčiusi įgyvendinant Kosmetikos direktyvą1.

Kosmetikos direktyvoje numatomi teisinio reguliavimo pagrindai, siekiant laipsniškai 
nutraukti bandymus, kuriems naudojami gyvūnai. Direktyvoje įtvirtintas draudimas atlikti 
gatavų kosmetikos gaminių ar jų sudedamųjų dalių bandymus naudojant gyvūnus (draudimas 
atlikti bandymus) ir draudimas Europos bendrijoje prekiauti gatavais kosmetikos produktais 
arba jų sudedamosiomis dalimis, kuriems bandyti buvo naudojami gyvūnai (prekybos 

                                               
1 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos 
gaminiais, suderinimo, OL L 262, 1976 9 27.
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draudimas).

Draudimas atlikti gatavų kosmetikos gaminių bandymus taikomas nuo 2004 m. rugsėjo 11 d. 
Draudimas atlikti sudedamųjų dalių ar jų derinių bandymus taikomas nuo 2009 m. kovo 11 d.

Prekybos draudimas taikomas nuo 2009 m. kovo 11 d. visiems poveikio žmonių sveikatai 
tyrimams, išskyrus kartotinių dozių toksiškumo, reprodukcinio toksiškumo ir 
toksikokinetinius tyrimus. Šio konkretaus poveikio tyrimams taikomas prekybos draudimas 
įsigalios 2013 m. kovo 11 d.

Peticijos pateikėjas prašo remti iniciatyvą vartoti teiginius dėl neatliktų bandymų naudojant 
gyvūnus. Kosmetikos direktyvos1 6 straipsnio 3 dalyje aiškiai nustatyta galimybė ant 
kosmetikos gaminio pakuotės pateikti teiginį, kad kuriant gaminį nebuvo atliekami bandymai 
naudojant gyvūnus. Visi ženklinimo reikalavimai išdėstyti 6 straipsnio 3 dalyje. Siekiant remti 
tokių teiginių vartojimą, Komisijos rekomendacijoje2 pateikiami bendrieji šios nuostatos 
taikymo kriterijai. Ar tokius teiginius vartoti, sprendžia patys gamintojai.

Kosmetikos direktyvoje įtvirtinta teisinė sistema, pagal kurią Europos Sąjungoje nutraukti 
kosmetikos bandymai naudojant gyvūnus, išskyrus tam tikriems pakitimams nustatyti skirtus 
bandymus, kuriuos iki 2013 m. leidžiama atlikti, nes kitų alternatyvų kol kas nėra. 
Direktyvoje taip pat nustatyta sistema, pagal kurią vartojami teiginiai dėl neatliktų bandymų 
naudojant gyvūnus.“

                                               
1 Direktyva iš dalies pakeista 2003 m. vasario 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/15/EB.
2 2006 m. birželio 7 d. Komisijos rekomendacija, kuria nustatomos teiginių dėl neatliktų bandymų su gyvūnais 
naudojimo gairės pagal Tarybos direktyvą Nr. 76/768/EEB (2006/406/EB).


