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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ

Θέμα: Αναφορά 1256/2012 της Michele Thew, βρετανικής ιθαγένειας, εξ ονόματος της 
«European Coalition to End Animal Experiments» (ECEAE), φέρουσα 220 000 
υπογραφές, σχετικά με την κατάργηση των πειραμάτων για καλλυντικά σε ζώα

1. Περίληψη της αναφοράς

Η ECEAE, που εκπροσωπεί επί του παρόντος 24 οργανώσεις για την καλή διαβίωση των 
ζώων σε 22 ευρωπαϊκές χώρες, έχει συλλέξει 220 000 υπογραφές στην Ευρώπη στο πλαίσιο 
της εκστρατείας της με σκοπό την κατάργηση των δοκιμών καλλυντικών σε ζώα. Η οδηγία 
76/768/ΕΚ για τα καλλυντικά έχει απαγορεύσει τις δοκιμές συστατικών των καλλυντικών και 
τελικών προϊόντων σε ζώα στο εσωτερικό της ΕΕ. Πάνω από 220 000 πολίτες πιστεύουν ότι 
η προσυμφωνημένη προθεσμία του 2013 για την πώληση συστατικών και προϊόντων που 
έχουν δοκιμαστεί σε ζώα εκτός της ΕΕ θα πρέπει να τηρηθεί χωρίς εξαιρέσεις. Ζητούν από 
την Ευρώπη, η οποία θα πρέπει να αναλάβει ηγετικό ρόλο παγκοσμίως, να τηρήσει την 
αρχική της απόφαση και να μην επιτρέψει καμία αναβολή. Έτσι, η Ευρώπη θα μπορέσει να 
επιφέρει πραγματική αλλαγή σε παγκόσμιο επίπεδο. 

2. Παραδεκτό

Χαρακτηρίσθηκε παραδεκτή στις 28 Ιανουαρίου 2013. Η Επιτροπή κλήθηκε να παράσχει 
πληροφορίες (άρθρο 202, παράγραφος 6, του Κανονισμού).

3. Απάντηση της Επιτροπής, που ελήφθη στις 27 Μαρτίου 2013

Η οδηγία 76/768/ΕΚ1 για τα καλλυντικά προβλέπει τη σταδιακή κατάργηση των δοκιμών 
καλλυντικών προϊόντων σε ζώα.  Οι δοκιμές τελικών καλλυντικών προϊόντων σε ζώα έχουν 

                                               
1 Οδηγία του Συμβουλίου της 27ης Ιουλίου 1976 για την προσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών σχετικά 
με τα καλλυντικά προϊόντα ΕΕ L 262, 27.9.1976, σ. 169.
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απαγορευτεί στην Ένωση από το 2004 και οι δοκιμές συστατικών καλλυντικών από τον 
Μάρτιο του 2009. Από τις 11 Μαρτίου 2009 απαγορεύεται επίσης στην Ένωση η διάθεση στο 
εμπόριο καλλυντικών προϊόντων και των συστατικών τους εάν έχουν δοκιμαστεί σε ζώα, 
ούτως ώστε να πληρούνται οι απαιτήσεις της οδηγίας. Η απαγόρευση εμπορίας ισχύει για 
όλες τις επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία για τις οποίες πραγματοποιούνται δοκιμασίες που 
αποσκοπούν στο να αποδείξουν την ασφάλεια των καλλυντικών προϊόντων, εκτός από τις πιο 
πολύπλοκες επιπτώσεις (συστημική τοξικότητα επαναλαμβανόμενης δόσης, ευαισθητοποίηση 
του δέρματος, καρκινογένεση, τοξικότητα στην αναπαραγωγή και τοξικοκινητική), για τις 
οποίες το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παρέτειναν την προθεσμία έως τις 11 
Μαρτίου του 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 4α παράγραφος 2.3 της οδηγίας για τα καλλυντικά, 
η Επιτροπή κλήθηκε να ενημερώσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αν, για 
τεχνικούς λόγους, μία ή περισσότερες από τις δοκιμασίες που καλύπτονται από την 
απαγόρευση εμπορίας του 2013 δεν θα μπορούσαν να αναπτυχθούν και να επικυρωθούν έως 
το 2013 και να υποβάλει νομοθετική πρόταση.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή αξιολόγησε τις διαφορετικές επιλογές σε σχέση με τον
υπολειπόμενο χρόνο μέχρι την προθεσμία, μεταξύ αυτών την αναβολή της προθεσμίας ή τη 
δυνατότητα εισαγωγής μηχανισμού παρέκκλισης. Η εν λόγω δυνατότητα παρέκκλισης 
αναφέρεται επανειλημμένα στην αναφορά. 

Η Επιτροπή έχει λάβει σαφή θέση σε σχέση με την τήρηση της προθεσμίας από την υποβολή 
της αναφοράς το Νοέμβριο του 2012. Η Επιτροπή ενέκρινε ανακοίνωση1 στην οποία 
επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να τηρήσει την προθεσμία του 2013 και αναφέρει με ποιό 
τρόπο σκοπεύει να στηρίξει περαιτέρω την έρευνα και καινοτομία στον τομέα αυτό, 
παράλληλα με την προώθηση της καλής διαβίωσης των ζώων σε παγκόσμιο επίπεδο. Στο 
πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δεν υπέβαλε περαιτέρω νομοθετική πρόταση σχετικά με την 
προθεσμία.

Συμπέρασμα

Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ανακοίνωσή τής της 11ης Μαΐου 2013 καθιστά σαφή τη θέση της 
επί του ζητήματος και παρέχει τις διαβεβαιώσεις που ζητά η αναφέρουσα σε σχέση με την 
τήρηση της προθεσμίας του 2013 για την απαγόρευσης εμπορίας όπως προβλέπει η 
νομοθεσία.  

                                               
1 Ανακοίνωση της Επιτροπής για την απαγόρευση δοκιμασιών σε ζώα και εμπορίας και για την τρέχουσα 
κατάσταση όσον αφορά τις εναλλακτικές μεθόδους δοκιμασιών στον τομέα των καλλυντικών, COM(2013)0135 
της 11.3.2013. 


