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Temats: Lūgumraksts Nr. 1428/2009, ko iesniedza Nīderlandes valstspiederīgais 
J. B. Koster, par kosmētiku, kas netiek pārbaudīta ar dzīvniekiem

1. Lūgumraksta kopsavilkums

Lūgumraksta iesniedzējs norāda, ka vairāku jaunu kosmētikas līdzekļu sastāvdaļu drošuma 
pārbaude joprojām tiek veikta, izmantojot eksperimentus ar dzīvniekiem. Lūgumraksta 
iesniedzējs lūdz pilnībā aizliegt izmantot eksperimentus ar dzīvniekiem kosmētikas 
pārbaudīšanai.

2. Pieņemamība

Atzīts par pieņemamu 2010. gada 14. janvārī. Komisijai pieprasīta informācija saskaņā ar 
Reglamenta 202. panta 6. punktu.

3. Komisijas atbilde, kas saņemta 2010. gada 25. martā

„Lūgumraksta iesniedzējs lūdz gadījumos, kad tas iespējams, neveikt pārbaudes ar 
dzīvniekiem un aicina atbalstīt preču zīmes, kurās iekļauta norāde par to, ka nav veikti 
izmēģinājumi ar dzīvniekiem. Viņš lūgumrakstam pievieno laikraksta „Proefdiervrij 
Magazine” 2009. gada jūnija numura rakstu, kurā jo īpaši aprakstīta pašreizējā tiesiskā 
situācija, īstenojot Kosmētikas direktīvu1.

Kosmētikas direktīva paredz reglamentējošus noteikumus izmēģinājumu ar dzīvniekiem 
pakāpeniskai izbeigšanai. Ar to nosaka aizliegumu veikt gatavo kosmētikas līdzekļu un 
kosmētikas līdzekļu izejvielu pārbaudes ar dzīvniekiem (pārbaudes aizliegums), kā arī nosaka 

                                               
1 Padomes 1976. gada 27. jūlija Direktīva 76/768/EEK par dalībvalstu tiesību aktu tuvināšanu attiecībā uz 
kosmētikas līdzekļiem.
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aizliegumu Eiropas Kopienā tirgot gatavos kosmētikas līdzekļus un kosmētikas produktu 
izejvielas, kuras pārbaudītas ar dzīvniekiem (tirdzniecības aizliegums).

Gatavo kosmētikas līdzekļu pārbaudes aizliegums ir spēkā kopš 2004. gada 11. septembra, bet 
aizliegums pārbaudīt sastāvdaļas vai sastāvdaļu kombinācijas ir spēkā kopš 2009. gada 
11. marta.

Tirdzniecības aizliegums ir spēkā kopš 2009. gada 11. martā attiecībā uz visu veidu ietekmi 
uz cilvēka veselību, izņemot atkārtotas devas toksiskumu, toksiskuma ietekmi uz reprodukciju 
un toksikokinētiku. Attiecībā uz noteiktiem ietekmes uz veselību veidiem tirdzniecības 
aizliegums stāsies spēkā 2013. gada 11. martā.

Lūgumraksta iesniedzējs lūdz atbalstīt norāžu izmantošanu par to, ka nav veikta pārbaude ar 
dzīvniekiem. Kosmētikas direktīvas 6. panta 3. punktā1 skaidri noteikts, ka uz kosmētikas 
līdzekļa iepakojuma ir iespējams norādīt, ka tā izstrādē nav izmantota pārbaude ar 
dzīvniekiem. Visas marķēšanas prasības ir noteiktas 6. panta 3. punktā. Lai atbalstītu šo 
norāžu izmantošanu, Komisijas Ieteikumā2 noteikti kopīgi kritēriji šī noteikuma īstenošanā. 
Šo norāžu izmantošana ir ražotāja ziņā.

Kosmētikas direktīvā paredzēti reglamentējoši noteikumi, saskaņā ar kuriem Eiropas 
Savienībā izbeidz pārbaudes ar dzīvniekiem kosmētikas nozarē un līdz 2013. gadam ļauj 
izmantot pārbaužu rezultātus tikai attiecībā uz konkrētiem iedarbības līmeņiem, kuru 
noteikšanai vēl nav rasti citi risinājumi. Iepriekš minētajā direktīvā paredzēti arī 
reglamentējoši noteikumi norāžu izmantošanai par to, ka nav veikta pārbaude ar 
dzīvniekiem.”

                                               
1 Ar grozījumiem, kas izdarīti ar Parlamenta un Padomes 2003. gada 27. februāra Direktīvu 2003/15/EK.
2 Komisijas 2006. gada 7. jūnija Ieteikums 2006/406/EK, ar ko izstrādā pamatnostādnes par norāžu izmantošanu 
par to, ka atbilstoši Padomes Direktīvai 76/768/EEK nav veikta pārbaude ar dzīvniekiem.


