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Om: Andragende 1256/2012 af Michele Thew, britisk statsborger, for European 
Coalition to End Animal Experiments (ECEAE), og 220.000 
medunderskrivere, om standsning af dyreforsøg i forbindelse med testning af 
kosmetik

1. Sammendrag

ECEAE, som for øjeblikket repræsenterer 24 dyrebeskyttelsesorganisationer i 22 europæiske 
lande har indsamlet 220 000 underskrifter i sin kampagne for at få standset testning af 
kosmetik på dyr. Kosmetikdirektivet 76/768/EF forbyder testning af kosmetiske ingredienser 
og færdigprodukter på dyr i EU. Mere end 220 000 borgere er af den opfattelse, at den aftalte 
frist i 2013 for forbud mod salg af ingredienser og produkter, der er blevet testet på dyr uden 
for EU, skal opretholdes uden undtagelser. De kræver, at Europa, der bør indtage en ledende 
rolle i verden, holder fast ved principafgørelsen og ikke giver mulighed for en udsættelse. På 
denne måde kan Europa gøre en forskel i verden. 

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 28. januar 2013). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 27. marts 2013

"Kosmetikdirektiv 76/768/EØF1 fastlægger en gradvis afskaffelse af testning af kosmetik på 
dyr. Testning af færdige kosmetikprodukter på dyr i Unionen har været forbudt siden 2004 og 
af kosmetiske ingredienser siden marts 2009. Pr. 11. marts 2009 er det også forbudt i Unionen 

                                               
1 Rådets direktiv af 27. juli 1976 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske 
midler, EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169.
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at markedsføre kosmetiske produkter og disses ingredienser, som er blevet testet på dyr, for at 
opfylde kravene i direktivet. Dette markedsføringsforbud finder anvendelse på alle undtagen 
de mest komplicerede indvirkninger for menneskers sundhed, der skal testes for at påvise de 
kosmetiske produkters sikkerhed (toksicitet ved gentagen dosering, herunder 
hudsensibilisering, karcinogenicitet, reproduktionstoksicitet og toksicokinetik), for hvilke 
Europa-Parlamentet og Rådet forlængede fristen til den 11. marts 2013. I overensstemmelse 
med artikel 4a, stk. 2.3, i kosmetikdirektivet blev det pålagt Kommissionen at orientere 
Europa-Parlamentet og Rådet, når en eller flere af de test, der var omfattet af 
markedsføringsforbuddet af 2013, af tekniske årsager ikke ville blive udviklet og godkendt 
senest 2013, og at fremsætte et lovforslag.

Det var i denne forbindelse, at Kommissionen evaluerede de forskellige muligheder i 
forbindelse med denne resterende frist, herunder at udsætte den eller foreslå muligheden af at 
indføre en undtagelsesordning. Det er denne undtagelsesmulighed, som der henvises til flere 
steder i andragendet. 

Siden indgivelsen af andragendet i november 2012 har Kommissionen indtaget en klar 
holdning til overholdelsen af denne frist. Kommissionen har vedtaget en meddelelse1, hvori 
den bekræfter Kommissionens forpligtelse til at overholde 2013-fristen og redegøre for,
hvordan den agter yderligere at støtte forskning og innovation inden for dette område, 
samtidig med at den fremmer dyrevelfærd overalt i verden. Kommissionen har følgelig ikke 
fremsat yderligere lovforslag i forbindelse med denne frist.

Konklusion

Kommissionen mener, at den med sin meddelelse af 11. marts 2013 har indtaget en klar 
holdning vedrørende spørgsmålet og har givet den forsikring, andrageren anmoder om, 
hvorefter markedsføringsforbuddet af 2013 opretholdes som fastlagt i lovgivningen." 

                                               
1 Kommissionens meddelelse om testning på dyr og markedsføringsforbud og om situationen vedrørende 
alternative metoder inden for kosmetik, COM(2013)0135 final af 11.3.2013. 


