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BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по петиции

27.3.2013

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЕП

Относно: Петиция 1256/2012, внесена от Мишел Тю, с британско гражданство, от 
името на Европейско обединение за прекратяване на опитите с животни 
(ECEAE), подкрепена от 220 000 подписа, относно прекратяване на опитите 
с животни за целите на козметичната индустрия

1. Резюме на петицията

ECEAE, което понастоящем представлява 24 организации за хуманно отношение към 
животните от 22 европейски държави, е събрало 220 000 подписа в Европа по време на 
кампанията си, която призовава да се прекрати изпитването на козметични продукти 
върху животни. Директивата за козметичните продукти 76/768/ЕО забрани изпитването 
върху животни на козметични съставки и крайни продукти в рамките на ЕС. Повече от 
220 000 граждани считат, че предварително договореният краен срок през 2013 г. за 
продажба на съставки и продукти, които са били изпитани на животни извън ЕС следва 
да се спази без изключения. Те призовават Европа, която следва да има водеща роля в 
света, да спази основното си решение и да не позволява отлагане. Така Европа наистина 
може да постигне нещо в световен мащаб.

2. Допустимост

Обявена за допустима на 28 януари 2013 г. Комисията е приканена да предостави 
сведения (член 202, параграф 6 от правилника).

3. Отговор от Комисията, получен на 27 март 2013 г.

В Директивата за козметичните продукти 76/768/ЕО1 е предвидено постепенно 

                                               
1 Директива на Съвета от 27 юли 1976 година относно сближаването на законодателствата на държавите 
членки, свързани с козметични продукти, ОВ L 262, 27.9.1976 г., стр. 169.
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прекратяване на изпитването на козметични продукти върху животни. В Съюза 
изпитването на крайни козметични продукти върху животни е забранено от 2004 г., а на 
съставки на козметични продукти — от март 2009 г. От 11 март 2009 г. е забранено 
също така на пазара в Съюза да се пускат козметични продукти и съставки на 
козметични продукти, изпитвани върху животни с цел да се отговори на изискванията 
на директивата. Тази забрана за пускане на пазара се отнася за всички въздействия, 
оказвани върху човешкото здраве, с изключение на най-сложните, които трябва да 
бъдат изпитвани, за да се докаже безопасността на козметичния продукт (системна 
токсичност на многократните дози, включително кожна сенсибилизация, 
канцерогенност, репродуктивна токсичност и токсикокинетика), за които Европейският 
парламент и Съветът удължиха срока до 11 март 2013 г. В съответствие с член 4a, 
параграф 2.3 от Директивата за козметичните продукти Комисията трябва да 
информира Европейския парламент и Съвета, когато поради технически причини едно 
или няколко изпитвания, обхванати от забраната за пускане на пазара от 2013 г., не се 
очаква да бъдат разработени и валидирани до 2013 г. и да направи законодателно 
предложение.
В този контекст Комисията направи оценка на различните варианти във връзка с този 
последен краен срок, включително забраната да бъде отложена за по-късен момент или 
предлагане на възможност да бъде въведен механизъм за дерогации. В петицията на 
няколко пъти се прави препратка именно към варианта за дерогации.

След внасяне на петицията през ноември 2012 г. Комисията зае ясна позиция, 
предвиждаща спазване на крайния срок. Комисията прие съобщение1, в което 
потвърждава ангажимента си за спазване на крайния срок 2013 г. и излага начините, по 
които възнамерява да продължи да подкрепя научните изследвания и иновациите в тази 
област, като същевременно насърчава хуманното отношение към животните по цял 
свят. Комисията съответно не внесе допълнително законодателно предложение във 
връзка с крайния срок.

Заключение

Комисията счита, че със съобщението си от 11 март 2013 г. е заела ясна позиция по този 
въпрос и е предоставила увереността, поискана от вносителя на петицията, че забраната 
за пускане на пазара, считано от 2013 г., се запазва, както е предвидено в 
законодателството.

                                               
1 Съобщение на Комисията относно забраната за изпитване върху животни и забраната за пускане на 
пазара и относно постигнатото по отношение на алтернативните методи в сферата на козметичните 
продукти, COM (2013) 135 final от 11.3.2013 г.


